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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 Najważniejszym celem działalności Spółdzielni jest dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców naszych 
bloków. Dlatego pragniemy powiedzieć Państwu, że pracujemy „pełną parą”, aby w czasach pandemii to zdrowie zapewnić. 
Nasi gospodarze domów są teraz na pierwszej „linii frontu” dokonując dezynfekcji klamek w klatkach schodowych, poręczy, 
wind, przycisków w windach i przy domofonach, jak również uchwytów do wiat śmietnikowych. Zakupiliśmy bardzo duże 
ilości wszelkich środków dezynfekujących i ochronnych. Możecie być Państwo spokojni, że nie zabraknie nam sprzętu                     
i determinacji, aby to co możliwe z naszej strony, było wykonane w 150 procentach. Jednocześnie bardzo proszę o zwykłą, 
ludzką życzliwość do ciężkiej pracy w tych warunkach pracowników Spółdzielni. Wszyscy jesteśmy tak samo narażeni, ale 
nikt się nie zamknął w domu czy w biurze. Jesteśmy aby pomagać, służby techniczne pracują 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu, po to byście mogli czuć się bezpieczni. Proszę serdecznie o solidarność z tymi, którzy muszą teraz pracować dla 
naszego zdrowia i bezpieczeństwa. Pomagajmy sobie, zadbajmy o swoich sąsiadów: ludzi starszych i samotnych. 
Przekazujmy sobie tylko sprawdzone wiadomości. Jestem przekonany, że wspólnie przetrwamy ten niełatwy czas. 
 Dlatego też specjalnie dla mieszkańców naszych bloków przygotowaliśmy informacje, gdzie możecie Państwo 
znaleźć pomoc bez wychodzenia z domów. Podajemy także numery telefonów do przychodni, gdzie lekarze udzielają 
teleporady medyczne.
 Państwa zdrowie jest bezcenne. Dlatego apelujemy o rozsądne i odpowiedzialne podejście do panującej sytuacji. 
Dla bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie zaleceń i procedur wprowadzonych przez władze miejskie i  państwowe.
            Wacław Przybylski

Spółdzielnia pracuje cały czas i jest otwarta cały czas,
ale może lepiej, gdy masz problem, zadzwoń lub napisz e-maila

 W związku z coraz liczniejszymi zakażeniami w Polsce koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały zmiany                             
i ograniczenia w funkcjonowaniu Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wszystkie administracje oraz Biuro Obsługi Mieszkańców 
przy ul. Zamkowej 42/44 wykonują swoje zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę mieszkańców w godz. od 7.00 do 
15.00. Ograniczający oznacza, że drzwi są otwarte cały czas. Ale prosimy o rozwagę, bo dla własnego bezpieczeństwa lepiej 
załatwić sprawę drogą telefoniczną, mailową lub listowną.
 Zaplecze techniczne pracuje przez całą dobę (24 godziny przez 7 dni w tygodniu) i usuwa awarie, których likwidacja jest 
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji w budynkach np. zapchanie kanalizacji, rozszczelnienie instalacji wodnej lub 
c.o., brak energii elektrycznej, awaria wewnętrznej instalacji gazowej itp. Jeżeli zdarzy się bardzo poważna sytuacja życiowa i będzie 
konieczna osobista wizyta Państwa w Spółdzielni, będzie ona oczywiście możliwa, ale najlepiej po uprzednim jej umówieniu                
– telefonicznie (centrala 42 215-40-91) lub pocztą e-mail: sekretariat@psm-pabianice.pl. W sposób ograniczony działa również 
obsługa kasowa. Dlatego prosimy o maksymalne wykorzystanie możliwości płatności elektronicznej.
 Dla bezpieczeństwa Państwa została zawieszona działalność wszystkich trzech domów kultury. Nie ma zajęć                                  
w:  Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Orlej 45/47, Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Łaskiej 46/48 i w Domu Kultury „Barak” przy 
ul. Brackiej 27A.
 Czasowo zawiesiliśmy również kontrole. Aż do odwołania nie będą przeprowadzane przez służby Spółdzielni i służby 
zewnętrzne kontrole kominiarskie, instalacji gazowych, elektrycznych i azart. Wstrzymane są również wymiany wodomierzy. Wejścia 
pracowników Spółdzielni bądź pracowników innych służb do Państwa mieszkań odbywać się będą wyłącznie w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii. 
 Wykaz telefonów i maili znajduje się w posiadanym przez Państwa KRÓTKIM PRZEWODNIKU MIESZKAŃCA SPÓŁDZIELNI.
Przydatne telefony Spółdzielni Mieszkaniowej:
Biuro Obsługi Mieszkańców przy ul. Zamkowej 42
telefon:     42 215 40 91 wew. 51
e-mail:     bom@psm-pabianice.pl
Zgłaszanie awarii:
Poniedziałek–piątek w godz.  7.00–22.00
telefon:     42 215-47-08 lub 42 213-00-86
 
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Spółdzielni www.psm-pabianice.pl, gdzie na bieżąco informujemy Państwa                
o podejmowanych działaniach w celu zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego. 

Poniedziałek–piątek w godz.  22.00–7.00
oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta:
Dyżurny Spółdzielni   668-836-779
Dyżurny elektryk   668-836-761
Dyżurny hydraulik   668-836-771
Dyżurny grupy gazowej   668-837-750
Dyżurny grupy azart   668-836-766
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Nie wychodź z domu. Wolontariusze i ratownicy pomogą zrobić zakupy
� Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA” i Jednostka Ratownictwa Kryzysowego są w gotowości, aby przyjąć od osób 
potrzebujących telefoniczne zamówienia na zakupy. Dotyczy to osób starszych, osób objętych kwarantanną i osób, które boją się 
opuszczać mieszkanie. Zapewniając wszystkie środki ostrożności, wolontariusze i ratownicy kupią i dostarczą podstawowe artykuły 
żywnościowe oraz lekarstwa z apteki. 

 Pomagajmy sobie. Jeśli w naszej klatce schodowej, bloku mieszka osoba starsza, chora lub przebywająca na 
kwarantannie, pomóżmy jej. Zaproponujmy przez domofon zrobienie zakupów. Zachowujmy oczywiście wszelkie środki 
ostrożności w kontaktach z sąsiadami.

Gdy czujesz się źle
 Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc 
podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

   
           Jak zapobiegać zakażeniu?
* Często myj ręce, używając mydła i wody.
* Gdy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
* Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 
   które kaszlą i kichają.
           Jeśli wróciłeś z regionu, gdzie występuje 
koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt 
z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną 42 215-27-76 lub zgłoś się 
do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

             W przypadku nasilonych objawów zadzwoń 
pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio 
do najbliższego oddziału zakaźnego 887 877 690

Świąteczna i nocna medyczna telekonsultacja
 Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku 
do piątku w Pabianickim Centrum Medycznym w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo 
wolne od pracy.
NUMERY TELEFONÓW do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
dyżurny lekarz internista   512 186 701
dyżurny lekarz pediatra    512 186 702
rejestracja nocnej pomocy medycznej  512 186 643

Infolinia NFZ 800 190 590 www.gov.pl/koronawirus
Infolinie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dedykowane 

sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2 czynne przez cały tydzień w godzinach 8.00–22.00:
+48 695 422 338  •  +48 663 114 439  •  +48 782 236 442  •  +48 782 277 228  •  +48 663 154 463  •  +48 665 386 932

Lekarze przyjmują… telefonicznie
 Teleporady medyczne ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać 
wirusem innych i skracają wszystkim pacjentom czas oczekiwania na wizyty u lekarzy. Dzięki teleporadom pacjenci mogą 
skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu. W trakcie konsultacji telefonicznej można 
uzyskać e-receptę, e-poradę, e-zwolnienie.  Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, to pacjent otrzyma sugestię 
skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Tu dowiesz się, jak będzie 
wyglądała konsultacja telefoniczna z twoim lekarzem (dane z NFZ):

DDJ-MED, ul. Orla 45 - 539 357 781
SCANMED, ul. Mariańska 5A - 12 370 27 04; 12 370 27 05
KA-MED, ul. Wyspiańskiego 4 - 42 276 45 01
CENTRUM MEDYCZNE, ul. Zamkowa 36 - 42 207 71 72
MÓJ LEKARZ RODZINNY, ul. Nawrockiego 30 - 42 227 55 05
PULS-MED, ul. św. Rocha 8 - 515 133 191

ESKULAP, ul. Grobelna 8 - 884 040 464; 785 999 134
MEDICORMED, ul. Warszawska 3/5/5 - 42 215 42 98
PCM, ul. Jana Pawła II 68 - 42 215 47 41; 42 215 49 65
PCM, ul. Nawrockiego 24A - 42 213 50 64; 42 213 50 80
PABIAN-MED, ul. Kilińskiego 10/12 - 502 663 824

Grupa Wolontarystyczna „AGRAFKA”, telefon 691-807-789       Jednostka Ratownictwa Kryzysowego, telefon 537-455-112 (całodobowo)
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