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Każdy gest dobrego serca  
jest na wagę złota!

Każdego dnia ktoś z naszej okolicy potrzebuje pomocy. 
Czasami wystarczy uśmiech, rozmowa, wsparcie. Niestety 
zdarzają się także sytuacje losowe, kiedy człowiekowi braku-
je środków do życia i nie ma za co kupić produktów spożyw-
czych, artykułów chemicznych, leków, itp. Do naszej placów-
ki często zgłaszają się osoby z prośbą o pomoc i wsparcie. 
Dlatego Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w partnerstwie  

z Fundacją PZU wychodzi naprzeciw potrzebom osób potrze-
bujących. Dzięki wspólnemu zaangażowanymi wolontariuszy, 
księży, pracowników Caritas i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
przygotowaliśmy paczki z artykułami spożywczymi oraz pro-
duktami chemicznymi, które zostały przekazane osobom  
w potrzebie i niezamożnym. Dziękujemy za pomoc ks. Tomaszowi 
Łapińskiemu i p. Urszuli Krzymowskiej.

• Imprezy okolicznościowe  
chrzciny 
komunie 
wesela 
imieniny 
bankiety

• Obiady pogrzebowe

• Konferencje i szkolenia

• Eventy

• Rekolekcje

• Noclegi

Dom Miłosierdzia - Caritas

Centrum Spotkań i Dialogu
ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski

tel./fax: 25 787 37 40; 
kom.: 721 004 005

www.csd.org.pl; 
biuro@csd.org.pl



4

„Ziarno Dobroci”

Niesiemy pomoc tam 
gdzie jest potrzebna!

Każde działania pomocowe dla osób potrzebujących są po-
trzebne na terenie Diecezji Drohiczyńskiej. Lokalnie działająca 
Caritas od kwietnia, co miesiąc przygotowała paczki z artykułami 
spożywczymi i chemicznymi, które trafiły do osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej z powodu trwającej epidemii  
w kraju. Caritas Diecezjalna wsparciem objęła osoby starsze, nie-
pełnosprawne, chore, które potrzebują pomocy, a przede wszyst-
kim zrozumienia i rozmowy z drugim człowiekiem. 

Życie każdemu z nas układa się inaczej, czasem zawiłości 
losu powodują, iż możemy znaleźć się w trudnej i beznadziej-
nej sytuacji bez wyjścia. Tym bardziej okres trwającej epide-
mii szczególnie wpłynął na życie i egzystencję wielu samot-
nych osób, które znalazły się w gorszej sytuacji materialnej. 
Brak pracy, brak perspektyw na lepsze jutro prowadzi często 
do pogorszenia samopoczucia, a nawet depresji. Trwający 
stan epidemiologiczny w kraju dla wielu z nas jest wyzwa-
niem, zmierzeniem się z samym z sobą oraz szczególną próbą 
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niesienia pomocy innym w tym trudnym czasie. Dzięki stara-
niom Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w partnerstwie z Funda-
cją PZU pojawia się promyk nadziei dla osób potrzebujących, 
gdyż są podejmowane działania pomocowe, dzięki którym 
udzielane jest wsparcie poprzez dostarczanie ciepłych dwu-
daniowych posiłków przygotowywanych w kuchni w Domu 
Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim oraz przygotowywane 
są paczki żywnościowe ze środkami ochrony osobistej miesz-
kańcom diecezji Drohiczyńskiej przez wolontariuszy, księży  
i żołnierzy z Wojska Terytorialnego z Siedlec.
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Kompendium wiedzy  
o koronawirusie.  
Które może uratować życie.

Dlaczego w profilaktyce koronawirusa ważne jest mycie rąk?
Koronawirus jest osłonięty błoną tłuszczową (lipidową). Dlatego można mu zapobiegać, stosując środki chemiczne, 
takie jak zwykłe mydło, alkohol minimum 60-70 proc., preparaty do dezynfekcji.

Jakie są objawy koronawirusa?
Przebieg zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany – od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu odde-
chowego, po ciężkie zapalenie płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs septyczny. Najczęściej 
objawami koronawirusa są: kaszel, duszności, biegunka, temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, ból mięśni.

Jak przenosi się koronawirus?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Najczęściej przez kaszel, kichanie i rozmowę. Może też być przenoszony 
pośrednio przez dotyk. Dlatego tak ważne jest mycie rąk.

Jak zapobiegać koronawirusowi?
•	 Często myj ręce. Należy często myć ręce wodą z mydłem. Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba je dezynfeko-

wać środkami na bazie alkoholu (60-70-procentowego). Częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

•	 Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Koronawirus może przebywać na różnych powierzchniach i przenosić się 
przez ich dotyk. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękoma może spowodować przeniesienie 
wirusa z powierzchni na siebie.

•	 Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie, których dotykasz. Miejsca, z których często korzystasz, powinny 
być starannie dezynfekowane. Regularnie przecieraj wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym biurka, 
lady, stoły, klamki, włączniki światła i poręcze.

•	 Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas posiłku. Na powierzchni telefonów ko-
mórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój tele-
fon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu  
na stole przy posiłku i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

•	 Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy. Należy zachować 1-2 m odległości od osoby, która kaszle, kicha 
lub ma gorączkę.

•	 Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, 
używając mydła i wody, lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (minimum 60-70-procentowego). 
Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

•	 Zdrowo się odżywiaj i pamiętaj o nawodnieniu organizmu. Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko  
przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum pięciu porcji warzyw i owoców.  
Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litrów płynów (najlepiej wodę mineralną).

Koronawirus. Dlaczego warto myć ręce mydłem, dezynfekować telefon,  
nie bawić się nim przy obiedzie? Myć klamki i pić dużo wody? 

 Publikujemy kompendium wiedzy o koronawirusie, które mogą uratować życie.
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Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie!
Nie ulegaj panice. Staraj się postępować racjonalnie w walce z koronawirusem. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł 
wiedzy opartych na dowodach naukowych, które są publikowane na stronach internetowych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podejrzewam u siebie koronawirusa. Co mam robić?
Jak najszybciej skontaktuj się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Do czasu otrzymania 
pomocy odizoluj się od innych ludzi.
Każda stacja ma telefon dyżurny (alarmowy) czynny 24 godziny na dobę. Numer telefonu jest dostępny na stronach  
powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. W niektórych przypadkach może to być numer telefonu 
dyrektora stacji. Nie zawsze na stronie jest informacja, że jest to numer całodobowy.
Objawy takie jak gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza z kaszlem czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu 
zakaźnym. Przemieszczając się do szpitala, unikaj komunikacji publicznej.
Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie należy bezwzględnie obserwować 
swój stan zdrowia.

Czy jest szczepionka  
na koronawirusa?
Aktualnie nie ma szczepionki przeciw 
koronawirusowi COVID-19.

Czy mogę zarazić się 
koronawirusem przez przesyłki 
z Chin?
Ryzyko zakażenia się wirusem poprzez to-
wary zamawiane z Chin jest znikome. Wirus 
krótko żyje poza organizmem człowieka.

Kto jest najbardziej narażony 
na zarażenie koronawirusem?
Każdy, choć najbardziej narażone na roz-
winięcie się ciężkiej postaci choroby i 
zgon są osoby starsze, z obniżoną odpor-
nością, które chorują na inne choroby, w 
szczególności przewlekłe (np. cukrzycę, 
choroby układu sercowo-naczyniowego, 
zaburzenia neurologiczne). Zachorowa-
nia wśród dzieci są bardzo rzadkie.

Czy są leki, suplementy 
lub witaminy, które mogą 
podnieść odporność 
i zabezpieczyć przed 
koronawirusem?
Aktualnie nie ma zaleceń, z których wy-
nikałoby, że zażywanie konkretnych le-
ków, suplementów lub witamin chroni 
przed koronawirusem.

Czy można zbadać się na koronawirusa prywatnie? Ile to kosztuje?
To lekarz decyduje, czy zrobić test w kierunku koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie rekomenduje 
wykonywania komercyjnych testów na koronawirusa.
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Jestem osobą starszą. Czy mam podejmować jakieś kroki w związku z zabezpieczeniem się 
przed koronawirusem?
NFZ rekomenduje, żeby osoby starsze nie przebywały w miejscach publicznych i w miarę możliwości nie wychodziły 
z domu. Warto poprosić bliskich o wsparcie przy robieniu zakupów.
Najlepiej też zaopatrzyć się w leki, które są przyjmowane na stałe. W tym celu można zadzwonić do lekarza pierw-
szego kontaktu z prośbą, żeby wystawił e-receptę. Jeśli pacjent ma dostęp do Internetowego Konta Pacjenta i wpi-
sze tam numer telefonu, kod dostępu do e-recepty zostanie przysłany SMS-em.

Dlaczego na granicy są kontrole i w jakim celu zbierane są od pasażerów dane osobowe?
Jest to działanie zapobiegawcze w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zebrane w ten sposób dane 
będą służyć służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami, jeśli okaże się, że była wśród nich osoba chora. Pasa-
żerowie są proszeni o podanie takich danych, jak: adres tymczasowy lub stały, dane osobowe, telefon kontaktowy, 
wskazanie osoby do kontaktu w razie nagłej potrzeby.

Jeśli nie jestem 
ubezpieczony, 
to czy w razie 
zakażenia 
koronawirusem 
będę leczony 
bezpłatnie?
Tak. Pacjenci z objawa-
mi koronawirusa będą 
leczeni bezpłatnie, rów-
nież osoby nieubezpie-
czone.

Czy mogę uzyskać 
zwolnienie 
na czas 
kwarantanny?
Decyzję o nałożeniu 
kwarantanny podej-
muje państwowy po-
wiatowy inspektor sa-
nitarny. Ta decyzja jest 
podstawą wypłacenia 
zasiłku przez ZUS.

Czy podczas 
teleporady lekarz 
może wystawić 
zwolnienie? 
Tak, jest taka możli-
wość. Telefon do przy-
chodni, w której lekarz 
udzieli teleporady, 
można uzyskać od konsultantów Telefonicznej Informacji Pacjenta (800 190 590) lub na stronie internetowej NFZ. 
To lekarz decyduje o tym, czy wystawić zwolnienie lekarskie.
Na infolinii można uzyskać wszystkie niezbędne informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia  
koronawirusem jest czynna całodobowo.
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Droczy mieszkańcy Diecezji Drohiczyńskiej, miejcie na uwadze, iż koronawirusem 2019-nCoV można zakazić 
się w następujący sposób, przez: 

•  kontakt bezpośredni z osobą chorą (np. przy udzielaniu pomocy medycznej, w pracy, przebywanie w tym 
samym pomieszczeniu, wspólne podróżowanie lub mieszkanie razem),

• podróżowanie do regionu, w którym wybuchła epidemia w ciągu 14 dni przed pojawieniem się objawów.

Co robić, jeśli podejrzewa się, że jest się chorym na COVID-19? 
Osoby, które mogą być zakażone koronawirusem (COVID-19) powinny bezzwłocznie, telefonicznie powiado-
mić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną a w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod nr 112 
lub zgłosić się bezpośrednio do Oddziału Zakaźnego lub Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa- 800 190 590.

Aby chronić siebie i innych przed zakażeniem wirusem:
•  Regularnie myć ręce przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu. 

• Unikać dotykania rękami oczu, nosa, ust.

•  Gdy kaszlemy lub kichamy, należy zakrywać usta i nos chusteczką jednorazową lub wewnętrzną stroną łokcia.

•  Nie zbliżać się do osób chorych. Nie należy zgłaszać się samemu do przychodni POZ ( chyba, że zostaniesz 
o to poproszony w wyznaczonym terminie). Jeden chory pacjent ( również TY) może być źródłem zakażenia 
wszystkich pozostałych osób w poczekalni. 

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje zachorowanie na COVID-19. Objawy to gorączka powyżej 38° C, suchy kaszel, 
duszność, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania. 

Przebieg zakażeń COVID-19 jest zróżnicowany: od bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego  
(podobną do przeziębienia), po ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i/lub niewydolności 
wielonarządowej.  Należy pamiętać, że podobne objawy mogą występować przy wielu innych chorobach, zwłaszcza 
zakażeniach układu oddechowego, które są dość częste w sezonie jesienno-zimowym.

W tej obecnie szczególnej sytuacji najważniejszy jest spokój  
i stosowanie się do zaleceń.

mgr Marzanna Hardej 
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej 
w Sokołowie Podlaskim
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Dzięki programowi 
stypendialnemu „Skrzy-
dła” realizowanego przez 
Caritas Diecezji Drohiczyń-
skiej oraz prywatnym dar-
czyńcom i zaangażowaniu 
w pomoc ks. Tomasza 
Łapińskiego - pozyskano 
środki i udało się przekazać 
laptopy dla Gabrysi i Bart-
ka, podopiecznych Świe-
tlicy Socjoterapeutycznej 
Caritas w Bielsku Podla-
skim. Szczególne słowa podziękowania kieruję do ks. 
Tomasza Łapińskiego, p. Alicji Krystosiuk i p. Piotra 
Czerniakiewicza – opiekun świetlicy Katarzyna Trzyna.

20 lipca ks. dr Łukasz Gołębiewski  
– Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 
odebrał od ks. Marcina Iżyckiego - dyrektora 
Caritas Polska 10 laptopów w ramach pro-
wadzonej akcji ”Tornister pełen uśmiechu”.

Celem akcji jest zwiększenie szans 
edukacyjnych uczniów z ubogich rodzin 
oraz zapewnienie dzieciom dostępu 
do sprzętu niezbędnego do nauki zdal-
nej. Laptopy trafią do Domu Dziecka  
w Wyrozębach oraz świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Akcja „Tornister Pełen Uśmiechów” pro-
wadzona jest przez Caritas nieprzerwanie od 2009 roku. Od tego cza-
su Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne przekazały dzieciom w całej  
Polsce ponad 170 tys. wyprawek szkolnych.

Program stypendialny CARITAS POLSKA PRZEKAZAŁA LAPTOPY W 
RAMACH AKCJI „TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU”
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„Caritas 
Maluchom”

Niesiemy radość dzieciom mieszkającym na terenie die-
cezji drohiczyńskiej – akcja „Caritas Maluchom” to kolejne 
wyzwanie naszej diecezjalnej Caritas, która powstała z myślą  
o naszych najmilszych przedszkolakach i podopiecznych uczęsz-
czających do żłobków. Caritas przekazała zestawy zabawek, 
które otrzymała od ludzi o dobrym sercu - darczyńców, od lat 
wspierających Nasze działania charytatywne. Caritas podczas 
tej akcji obdarowała ponad 40 przedszkoli i żłobków z diecezji 
drohiczyńskiej. Mamy nadzieję, że przekazane zabawki sprawią 
mnóstwo radości i uśmiechu wszystkim milusińskim. A zabawy 
nigdy nie będzie końca.

#Caritasmaluchom

Nieocenionym dobrem 
dla nas wszystkich są dzieci, 
raduje się serce na widok 
uśmiechniętych i szczęśli-
wych młodych ludzi. Cari-
tas od wielu lat szczególnie 
dba o swoich najmłodszych 
podopiecznych, organizując 
dla nich zajęcia: rekreacyj-
ne, kulturalne, edukacyjne, 
bogate wycieczki krajo-
znawcze, ciekawe kolonie 
letnie i zimowe, zapewnia-
jąc stypendia socjalne oraz 
stypendia umożliwiające rozwijanie ukrytych talentów. Dzieci 
mogą na terenie diecezji uczestniczyć w ciekawych spotka-
niach organizowanych w pięciu świetlicach socjoterapeutycz-
nych (w Rudce, Sokołowie Podlaskim, Siemiatyczach, Węgrowie 
i Bielsku Podlaskim).

Od wielu lat dzięki współpracy i pomocy ludzi dobrego ser-
ca, darczyńców, wolontariuszy, księży, Caritas organizowała dla 
milusińskich festyny rodzinne z okazji dnia dziecka, które były 
niesamowitą okazją do wspólnych zabaw na świeżym powie-
trzu, przeżywania radości oraz bliskości z drugim człowiekiem. 
W bogatym i urozmaiconym programie tych przedsięwzięć były 
różnorodne konkursy sportowe, plastyczne, edukacyjne, dzieci 
również mogły wystąpić na scenie ze swoim autorskim progra-
mem, był to także czas na objadanie się watą cukrową, lodami  
i innymi słodkimi upominkami. Niestety w tym roku Caritas 
diecezjalna nie może spotkać się z młodymi ludźmi na impre-
zie plenerowej, ze względu na panujące obostrzenia związane  
z epidemią, co nie oznacza, że o nich zapomniała, wręcz prze-
ciwnie! Dla swoich milusińskich przygotowała niespodzianki 
miedzy innymi upominki i paczki, na realizację których środ-
ki pozyskała dzięki dobrej współpracy z #KulczykFoundation  
w partnerstwie z którą realizuje program Żółty Talerz; z Cari-
tas Polska współpracując przy wielu dziełach charytatywnych, 
między innymi w tym roku dedykując akcję „Pudełko Szczęścia” 
dla najmłodszych. Należy także wspomnieć o dobroczynności 
darczyńców, którzy przekazali na ten cel zabawki, słodycze, ar-
tykuły szkolne, za co serdecznie Wszystkim dziękujemy. Caritas 
pragnie życzyć wszystkim dzieciom by przez cały rok z tej okazji 
miały dużo uśmiechu, radości, ale przede wszystkim cudowne 
dzieciństwo i mnóstwo zabawy!

Naszym celem jest by 
uśmiech pojawił się 
na twarzach dzieci!
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26 czerwca br. miała miejsce bardzo sympatyczna wizyta Pani 
Prezydentowej– Agaty Kornhauser-Dudy w Domu Miłosierdzia 
w Sokołowie Podlaskim. W kameralnym gronie Pierwsza Dama 
RP spotkała się z pracownikami Caritas, wolontariuszami, uczest-
nikami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dziećmi ze świetlicy 
Socjoterapeutycznej Caritas.

Dla wszystkich zgromadzonych spotkanie to było wielką nie-
spodzianką oraz niesamowitym doświadczeniem życiowym, nasi 
najmłodsi podopieczni z zachwytem i radością rozmawiali z Panią 
Prezydentową o szkole, nauce i uczestnictwie w zajęciach świe-
tlicowych. Wolontariusze podzielili się swoim doświadczeniem  
w działalności na polu charytatywno-wolontarystycznym, 
opowiadając o pracy i uczestnictwie w zbiórkach żywności,  
organizacji Mikołajek w szpitalu, pomocy przy realizacji festynów 
rodzinnych Caritas i wielu innych akcjach pomocowych.

Uczestnicy WTZ zaprosili Panią Prezydentową do swoich 
pracowni w warsztatach, gdzie Wyjątkowy Gość pod ich okiem 
wykonał pracę plastyczną metodą akrylową, malując martwą 
naturę – kwiaty bzu w szklanym wazonie. Na zakończenie tej 
emocjonującej wizyty Pierwsza Dama złożyła pamiątkowy wpis 
w kronice Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz zostało wykonane 
pamiątkowe zdjęcie.

Dyrektor- ks. Łukasz Gołębiewski razem z pracownikami prze-
kazał kwiaty oraz podziękował za wizytę. Jeszcze raz chcemy wy-
razić naszą wdzięczność za okazaną życzliwość, te wspólne chwile 
zostaną na długo w naszych sercach.

Pierwsza Dama z wizytą w Domu Miłosierdzia 
Caritas w Sokołowie Podlaskim
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Pandemia to trudny czas dla wszystkich. Musimy być wyczuleni na zmianę zachowania. Aktywnym 
dotychczas dzieciom, nastolatkom, dorosłym trudno odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości, co często 

powoduje zamykanie się w sobie, unikanie rozmów oraz izolację.

Ważne są proste rozwiązania, które uporządkują nasze myśli, nasz sposób działania, i to co daje nadzie-
ję, że ten trudny czas pokonamy.

"Bądźmy bezpieczni w domu"  

w okresie przymusowej kwarantanny!

Wydanie specjalne „Ziarno Dobroci” zostało sfinansowane ze środków Fundacji PZU

Diecezji Drohiczyńskiej

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej w partnerstwie z Fundacją PZU  
w ramach akcji „Bezpieczny w domu” uruchamia telefon zaufania,  

czyli wirtualny gabinet wsparcia.

Czynny: poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00

515 248 029
#fundacjaPZU

#CaritasOnCovid19


