
Zakupy produktów i usług od PES/PS mogą dotyczyć: 
a) usługi zaopatrzenia (dostarczanie zakupów i innych potrzebnych środków) dla osób 
potrzebujących wsparcia, w szczególności osób starszych oraz osób  
z niepełnosprawnościami, 
b) usługi dożywiania dzieci i seniorów dotychczas korzystających ze stołówek szkolnych 
czy miejsc oferujących tanie posiłki,  
c) usługi wsparcia psychologicznego dla osób w kwarantannie, personelu medycznego 
oraz wszystkich innych osób dotkniętych problemami psychicznymi powstałymi w wyniku 
izolacji związanej z epidemią (seniorów, dzieci, nauczycieli i innych),  
d) usługi transportu zastępczego oferowane w przypadku zwiększonego 
zapotrzebowania na korzystanie ze środków transportu medycznego, usługi w zakresie 
transportu do miejsca szczepień przeciwko COVID-19,  
e) usługi wywozu odpadów ze szpitali, domów pomocy społecznej i innych instytucji 
produkujących w okresie epidemii znaczną ilość odpadów (np. zużyte środki ochrony 
osobistej), 
f) usługi remontowe placówek, które wymagają dostosowania ich przestrzeni pod kątem 
zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych dla ich podopiecznych w związku  
z pandemią COVID-19,  
g) usługi techniczne (w tym usługi tzw. złotej rączki) związane z prowadzeniem 
gospodarstw domowych osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin 
wielodzietnych (np. naprawy, drobne remonty, wsparcie techniczne w zakresie korzystania z 
usług teleinformatycznych),  
h) usługi o charakterze kulturalnym dostarczane w formule online dla osób starszych, 
osób z niepełnosprawnościami (koncerty, spektakle, pokazy etc.) wpływające na poprawę 
stanu psychofizycznego i niwelujące skutki ograniczonych kontaktów społecznych. 
i) produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek 
ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, 
placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, 
innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych 
uczestniczących w działaniach zamówienia na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia 
COVID-19; 
j) zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) 
świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek 
całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych 
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; 
k) zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków 
ochrony osobistej i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom 
całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym 
jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w 
działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19; 
l) zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności 
usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w 
instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w 
związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla 
pracowników realizujących usługi; 



ł) organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie 
kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z 
przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych; 
m) zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych; 
n) wsparcie w zakresie dostępności usług o charakterze kulturalnym, społecznym, 
edukacyjnym itp. niwelujące skutki ograniczonych kontaktów społecznych; 
 


