
INFORMACJA  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce w związku z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID 19. 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zachowanie 

szczególnych środków ostrożności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorkówce 

zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy  Chorkówka o ograniczenie do niezbędnego 

minimum osobistego załatwiania spraw w siedzibie tutejszego GOPS. 

Ponadto informujemy, że godziny pracy GOPS w Chorkówce nie uległy zmianie. Wszystkie 

osoby potrzebujące pomocy, wsparcia i informacji mogą kontaktować się z GOPS 

Chorkówka pod numerami  telefonów: 

Pracownicy socjalni – 13 43 869 43 

Pracownicy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 13 43 869 35, 

                                                                                                         13 43 869 36 

lub mailowo – gops@chorkowka.pl 

Osoby, które chcą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej proszone są o kontakt 

telefoniczny lub e-mail z pracownikami socjalnymi GOPS. 

Wnioski na świadczenia: wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne (np. jednorazowa 

zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny)  

i fundusz alimentacyjny można składać drogą elektroniczną. 

Przypominamy, że wnioski o wszystkie świadczenia dla rodzin można złożyć przez portal 

empatia.mrpips.gov.pl. Aby to zrobić wystarczy się zalogować używając profilu zaufanego 

lub podpisu elektronicznego. Zachęcamy Państwa do korzystania z takiej formy składania 

wniosków. To szybki i wygodny sposób na załatwienie swojej sprawy bez wychodzenia 

z domu. 

Wniosek o świadczenie „Rodzina 500+” możemy złożyć w prosty sposób także 

przez bankowość elektroniczną. Wystarczy zalogować się do serwisu transakcyjnego swojego 

banku i tam znaleźć elektroniczny wniosek o świadczenie. 

Można również pobrać i wydrukować wnioski o świadczenia: wychowawcze (500+), 

świadczenia rodzinne (np. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie 

rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny) i fundusz alimentacyjny - ze strony GOPS Chorkówka 

http://www.gops.chorkowka.pl/ , wypełnić oraz przesłać za pośrednictwem poczty. 

Wypłaty wszystkich świadczeń realizowane są na bieżąco. 

Apelujemy o odpowiedzialne postępowanie i stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego - https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/ 

W pilnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny lub drogą 

elektroniczną: e-mail: gops@chorkowka.pl 
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W związku z tym, że osoby starsze  narażone  są na największe ryzyko związane  

z koronawirusem apelujemy do rodzin, sąsiadów o dużą wrażliwość i w razie potrzeby  

o pomoc w codziennych czynnościach. 

Prosimy również Sołtysów poszczególnych sołectw o pomoc w razie konieczności 

w skontaktowaniu się osoby starszej potrzebującej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Chorkówce. 

Jeżeli sprawa wymaga wizyty w GOPS to należy unikać bliskiego kontaktu z innymi ludźmi 

(co najmniej 1 m odległości). 

Apeluje się o zachowanie wszelkich form ostrożności, aby nie narażać siebie oraz innych na 

możliwość zachorowania. W przypadku osób powracających z zagranicy, szczególnie z 

terenów zagrożonych, należy zachować szczególne środki ostrożności i pozostać 

profilaktycznie w izolacji domowej na okres 14 dni. 

 

 



 

 

Więcej informacji odnośnie koronawirusa dostępnych jest na stronie Ministerstwa 

Zdrowia: www.mz.gov.pl/koronawirus 
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Wykaz szpitali Województwo podkarpackie 

1.    Łańcut, Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Ignacego Paderewskiego 5 

2.    Jarosław, Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70 

3.    Sanok, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 800-lecia 26 

4.    Mielec, Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22 

5.    Jasło, Szpital Specjalistyczny, ul. Lwowska 22 

6.    Przemyśl, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio, ul. Rogozińskiego 30 

7.    Dębica, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Krakowska 91 

 


