REGULAMIN
Noclegowni SIEKIERKI
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
przy ul. Polskiej 33 w Warszawie
§1
1. Noclegownia jest placówką pomocową Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Funkcjonuje w ramach Centrum Pomocy Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej przy ul. Polskiej 33 w Warszawie.
2. Zapewnia pomoc i opiekę całodobową dla osób bezdomnych w okresie pandemii
COVID-19
3. Działalność placówki jest ukierunkowana na przezwyciężanie problemu bezdomności
w Warszawie i ograniczenie jego skutków oraz na minimalizowanie stanu zagrożenia
epidemicznego osób bezdomnych
4. Noclegownia stanowi zadanie publiczne wspierane przez Urząd m.st. Warszawy
o nazwie „Noclegownia SIEKIERKI PKPS w okresie pandemii”
§2
1. Z Noclegowni mogą korzystać bezdomni mężczyźni bez względu na gminę ostatniego
zameldowania, który znajdują się w Warszawie, także bez dowodu tożsamości.
2. Z Noclegowni mogą korzystać osoby po spożyciu alkoholu z zawartością we krwi do
poziomu 0,5 ‰.
3. Interwencyjnie – w godzinach nocnych do placówki będą przyjmowani również
bezdomni mężczyźni, którzy kwalifikują się do schronisk specjalistycznych.

§3
1. Noclegownia świadczy następujące usługi na rzecz bezdomnych mężczyzn:
• opiekę całodobową dla 140 bezdomnych mężczyzn
• śniadania, obiady i kolacje
• możliwość korzystania z kąpieli
• zwalczanie wszawicy oraz wykonywanie zabiegów sanitarnych wobec osób
szczególnie zaniedbanych higienicznie
• wymianę odzieży na czystą
• wymianę bielizny pościelowej min 1 x na 2 tygodnie
• udostępnia informacje o innych miejscach i formach udzielania pomocy
osobom bezdomnym na terenie Warszawy
• umożliwia osobom przyjętym interwencyjnie, którzy kwalifikują się do
schronisk specjalistycznych kontakt z odpowiednią placówką docelową
następnego dnia rano za pośrednictwem punktu poradnictwa
• wsparcie opiekunów i pracownika socjalnego -pracę socjalną, zorganizowanie
czasu wolnego poprzez dostęp do biblioteki, czytelni zlokalizowanej w budynku
Noclegowni, dostęp do gier planszowych, umożliwia dostęp do oglądania
programów telewizyjnych.
2. Zapewnienia /na telefoniczną prośbę ośrodka pomocy społecznej/ możliwość
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osoba korzystającą z noclegu na terenie
placówki w godzinach 8.00 – 10.00.
3. Placówka prowadzi w sposób ciągły działania profilaktyczne w kierunku
przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem poprzez:
• codzienne mierzenie temperatury ciała
• prowadzenie obserwacji stanu zdrowia osób przebywających w Noclegowni
• zachowanie właściwych warunków sanitarnych
• stosowanie środków ochrony osobistej
• w razie potrzeby izolowanie osób, u których wystąpiły objawy choroby
w pomieszczeniu izolacyjnym
• ozonowanie pomieszczeń Noclegowni przy pomocy ozonatora
• w uzasadnionych przypadkach wykonywanie testów antygenowych na obecność
wirusa SARS-COV-2 przez kadrę medyczną

§4
Dla wszystkich osób korzystających usługi Noclegowni są bezpłatne.
§5
Procedura przyjmowania do placówki:
1. Do Noclegowni przyjmowane są osoby bezdomne w godzinach 8:00-22:00 każdego
dnia.
2. W godzinach nocnych możliwe jest przyjęcie do placówki w przypadkach
uzasadnionych
w trybie interwencyjnym, decyzje w tej sprawie podejmuje dyżurny opiekun.
3. Rejestru osób korzystających z Noclegowni dokonuje opiekun.
4. Opiekun zapoznaje osoby bezdomne z regulaminem placówki.
5. Opiekun ma prawo zbadania poziomu alkoholu we krwi klienta, przy pomocy
alkomatu.
6. Opiekun przydziela łóżko i świeżą pościel każdej nowo przyjętej osobie.
7. Opiekun kieruje osoby zakwalifikowane do Noclegowni na posiłki do stołówki:
- śniadania w godzinach 6:30-7:30
- obiady w godzinach 12:00-13:00
- kolacje w godzinach 18:00-20:30
8. W sytuacjach uzasadnionych kieruje podopiecznych – we współpracy
z wolontariuszem – do kąpieli i odwszenia, przydziela także czystą odzież.
9. Osoba bezdomna ubiegająca się o skorzystanie z Noclegowni jest zobowiązana – na
wniosek opiekuna – umożliwić wgląd w rzeczy wnoszone na teren placówki.

10. Opiekun może odmówić przyjęcia do Noclegowni osób, które są w stanie nietrzeźwym
(poziom alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰), zachowują się agresywnie, odmawiają
udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy.
§6
1. Osoby korzystające z Noclegowni są zobowiązane do:
• przestrzegania zakazu wnoszenia i spożywania alkoholu oraz używania innych
środków odurzających
• przestrzegania zakazu palenia papierosów we wszystkich budynkach Centrum
Pomocy RN PKPS
• przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 – 6.00
• przestrzegania zakazu korzystania z własnych urządzeń elektrycznych
• dbałości o higienę osobistą
• przestrzegania przepisów ppoż
• przestrzegania zasad współżycia społecznego
• poszanowania sprzętów i wyposażenia Noclegowni
• sprzątania pomieszczeń mieszkalnych oraz pracowniczych, w tym łazienek
• przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych
• poddania się codziennemu pomiarowi temperatury ciała
• dezynfekcji rąk
• zgłaszania wszelkich objawów złego samopoczucia, przeziębienia, gorączki
opiekunowi
• noszenia maseczek ochronnych na terenie Centrum
2. Kandydat do przyjęcia do placówki powinien posiadać lub być wyposażony w środki
ochrony osobistej /maseczka, rękawiczki/.
3. Opiekun we współpracy z wolontariuszem powinien zmierzyć temperaturę ciała oraz
przekazać kwestionariusz ankiety do wypełnienia. Powinien zaobserwować, czy osoba
bezdomna nie ma objawów przeziębienia.
4. W przypadku braku jakikolwiek objawów zewnętrznych zakażenia wirusem COVID-19
osoba bezdomna podlega rejestracji w systemie komputerowym. W sytuacjach
uzasadnionych należy osobę bezdomną zbadać alkomatem na obecność alkoholu we
krwi.
5. Osoba bezdomna zakwalifikowana do przyjęcia do placówki powinna otrzymać czystą
pościel oraz wskazanie łóżka w pomieszczeniu rotacyjnym.

6. W przypadku stwierdzenia objawów SARS należy zastosować procedurę postępowania
w tym zakresie.

§7
Osoba bezdomna może być relegowana z Noclegowni z powodu:
•

nieprzestrzegania niniejszego regulaminu

•

dewastowania sprzętów i wyposażenia obiektu

•

spożywania alkoholu

•

agresywnego zachowania w stosunku do pozostałych klientów lub personelu

•

odmowy kąpieli, odwszawiania lub wymiany odzieży w sytuacjach uzasadnionych

•

zakłócania ciszy nocnej

•

palenia tytoniu w placówce

•

korzystania z własnych urządzeń elektrycznych

•

odmowy poddania się badaniu poziomu alkoholu we krwi w sytuacjach
uzasadnionych

•

nie przestrzegania warunków higieniczno-sanitarnych w czasie pandemii

•

nie poddanie się mierzeniu temperatury ciała i noszenia maseczki
§8

1. Osoby bezdomne korzystające z Noclegowni zobowiązane są do przestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu. Naruszenie regulaminu skutkować będzie
wydaleniem z Noclegowni:
•

pierwsze wykroczenie – wydalenie na okres 1 miesiąca

•

drugie wykroczenie – wydalenie na okres 2 miesięcy

•

trzecie wykroczenie – wydalenie na okres 3 miesięcy

2. O rażących wykroczeniach, mających znamiona przestępcze (kradzieże, pobicia,
groźby karalne, wnoszenie lub posiadanie środków odurzających) będą niezwłocznie
powiadamiane organy ścigania.

§9
Osoby korzystające z Noclegowni ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody
w mieniu i zobowiązani są do ich naprawienia w naturze bądź w ekwiwalencie pieniężnym.
Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody o znacznej wartości majątkowej będzie
egzekwowana na podstawie odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu
karnego.
§10
Noclegownia nie ponosi odpowiedzialności za wniesione przez klientów środki pieniężne
i inne wartościowe przedmioty.
§11
Osoby korzystające z Noclegowni mają prawo składania skarg i wniosków do kierownika
placówki 3 x w tygodniu w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9.00 – 12.00
§12
Za wdrożenie i przestrzeganie warunków niniejszego regulaminu jest odpowiedzialny
kierownik placówki.
§13
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sekretarza Generalnego Rady
Naczelnej PKPS.
Zatwierdził:
Sekretarz Generalny RN PKPS
Ewa Kuruliszwili

