
 

 

Warszawa, 13 marca 2020 r. 

 

Pomoc sąsiedzka – Twój gest ma znaczenie 

 
 
Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia 

z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym 

przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do 

pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.  

 

– Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą 

potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wyrzucaniu śmieci czy 

wyprowadzeniu psa. Ruszamy z akcją, która ma zachęcać do opieki nad naszymi 

sąsiadami-seniorami. Dbajmy o siebie nawzajem! – apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent 

m.st. Warszawy.  

Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu - osoby zdrowe, z 

zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej 

potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.  

 

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia 

Miasto przygotowało kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania 

sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa 

SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich 

na zbędne wychodzenie z domu. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej 

pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych - materiały graficzne są 

dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta. 

Warszawa wspiera seniorów  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach 

opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. 

Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. 

Uzupełniono także magazyn żywnościowy. 

Miasto apeluje również do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli 

planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w 

zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w 

opiekę nad dziećmi. 

 

Pomoc dla powstańców  

Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których 

celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-

epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze Muzeum 

utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i, w razie 

potrzeby, przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom. 



 

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zamknięty do odwołania. Opiekę nad 

powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze 

Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na 

rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają się także o 

zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i 

realizują zakupy dla powstańców. 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 

 

Karolina Gałecka 

rzecznik prasowy  

Urzędu m.st. Warszawy 

Tel. 22 44 333 80 

665 800 561 | kgalecka@um.warszawa.pl 

 

Zobacz także: 

www.um.warszawa.pl/dla-mediow 

 
 

-- 

Marzena Wojewódzka 

Główny specjalista 

URZĄD M.ST. WARSZAWY 

Biuro Marketingu Miasta (MM) 

Wydział Prasowy 

pl. Bankowy 3/5, pokój 109, 00-950 Warszawa 

tel. +48224433190 

faks +48224433190 

marzena.wojewodzka@um.warszawa.pl 

www.um.warszawa.pl 

 
Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione. 

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania. 

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane. 
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