
ZARZĄDZENIE NR 26/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 16 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Urzędu Gminy 
w Pysznicy w związku z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 wywołującego 

chorobę COVID-19 

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1040, z późn. 
zm.), celem ochrony życia i zdrowia pracowników Urzędu Gminy w Pysznicy (zwanych dalej pracownikami), 
w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-Co V-2, mając na uwadze odpowiedzialność Wójta Gminy 
Pysznica za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w tut. urzędzie oraz obowiązek ochrony zdrowia i życia 
pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Każdy pracownik Urzędu Gminy w Pysznicy zobowiązany jest do: 

1) po wejściu do budynku Urzędu, przed podpisaniem listy obecności i pobraniem kluczy, zdezynfekowania 
rąk płynem dezynfekującym; 

2) częstego mycia rąk ciepłą wodą i mydłem antybakteryjnym usytuowanym w łazienkach i stosowania 
środków dezynfekujących wydanych wcześniej pracownikom. 

3) zachowania co najmniej 1,5 metrowej odległości od stron zgłaszających się do urzędu; 

4) częstego wietrzenia pomieszczeń biurowych kilka razy dziennie, w razie konieczności przecierania biurek 
i blatów dostępnymi środkami dezynfekującymi; 

5) w sytuacji, gdy w urzędzie przebywa osoba skarżąca się na dolegliwości typu: wysoka gorączka, kaszel, 
duszności, problemy z oddychaniem lub osoba informująca, że wróciła z terenu uznanego za niebezpieczny 
lub jest poddana kwarantannie: 

- powstrzymania się od czynności służbowych i niezwłocznego zgłoszenia takiego przypadku Wójtowi 
Gminy Pysznica lub Kierownikowi Referatu, 

- podjęcia niezbędnych działań służących odizolowaniu takiej osoby w bezpiecznej strefie, 
zabezpieczeniu, a następnie poddaniu dezynfekcji miejsc pobytu takiej osoby. Zarówno strefa izolacji, 
jak i miejsca pobytu osoby stwarzającej zagrożenie podlegają dezynfekcji, nad którą sprawuje nadzór 
Sekretarz Gminy lub osoba przez niego wyznaczona, zawiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
a następnie wykonania jej dalszych wytycznych; 

6) niezwłocznego telefonicznego poinformowania pracodawcy o wystąpieniu u siebie lub współpracownika 
dolegliwości typu: wysoka gorączka, kaszel, duszności, trudności z oddychaniem lub o podejrzeniu u siebie 
lub współpracownika zarażenia wirusem SARS-Co V-2. W takim przypadku dalsze zastosowanie mają 
procedury zwarte w § 1 punkt 5. 

§ 2. Pracownik Urzędu Gminy w Pysznicy po okresie nieobecności w pracy, w sytuacjach wcześniejszego 
przebywania w miejscu występowania zagrożenia określonych w komunikatach Głównego Inspektora 
Sanitarnego zamierzający powrócić do pracy zobowiązany jest w pierwszej kolejności poinformować 
pracodawcę o miejscu swojego wcześniejszego pobytu telefonicznie lub mailowo oraz skontaktować się ze 
stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca zamieszkania celem uzyskania dalszych instrukcji (w 
tym trybu postępowania medycznego). W przypadku otrzymania decyzji o kwarantannie pracownik 
obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o tym fakcie. Ministerstwo Zdrowia zaleca 
ograniczenie społeczno-zawodowych kontaktów z innymi osobami przez 14 dni. 

§ 3. Pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie 
obowiązków służbowych poza siedzibą urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez zdalną 
pracę, połączenie z siecią informatyczną z wykorzystaniem sieci opartej na serwerze VPN (praca zdalna) na 
wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika, jeżeli umożliwia to charakter i rodzaj pracy. 
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§ 4. Pracownik zgłaszający się do pracy, który w ciągu 14 ostatnich dni podróżował do miejsc, gdzie 
występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem, niemający możliwości wykonywania pracy 
zdalnej z uwagi na charakter i rodzaj pracy zostanie poddany szczegółowemu nadzorowi i środkom 
zabezpieczającym - będzie świadczył pracę w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu budynku 
urzędu, z ograniczonym dostępem, a podczas wykonywania pilnych czynności poza tym pomieszczeniem 
zobowiązany będzie do noszenia maseczek ochronnych i rękawic ochronnych 

§ 5. Pracownik Urzędu Gminy w Pysznicy mający styczność z osobą zarażoną lub poddaną kwarantannie 
lub powracający z terenów występowania zagrożenia powinien poinformować pracodawcę o tym fakcie. 
Pracownikowi w zależności od charakteru i rodzaju pracy może zostać umożliwione wykonywania 
obowiązków służbowych w ramach pracy zdalnej. 

§ 6. Uprasza się wszystkich pracowników korzystających z urlopu o poddanie pod rozwagę zasadności 
wyjazdów w miejsca o podwyższonym stopniu ryzyka. 

§ 7. 1. Pracownicy Biura Podawczego i Sekretariatu obowiązani są do przyjmowania przychodzącej 
korespondencji (poczty) w rękawiczkach ochronnych. Każda przychodząca poczta zostaje poddana 24-o 
godzinnej kwarantannie i zostaje składowana w wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu 
na terenie urzędu. 

2. Pracownicy Biura Podawczego i Sekretariatu zobowiązani są do ciągłego noszenia rękawiczek, używania 
środków dezynfekujących i ograniczenia częstotliwości przekazywania przychodzącej korespondencji do 
niezbędnego minimum. Ograniczenie przekazywania korespondencji do niezbędnego minimum dotyczy także 
pracowników komórek organizacyjnych urzędu przynoszących korespondencję do Biura Podawczego celem jej 
ekspedycji. 

§ 8. Za zorganizowanie i nadzorowanie dezynfekcji klamek, poręczy, stolików i innych przedmiotów 
w pomieszczeniach wspólnych, a także łazienek i pokoi socjalnych odpowiada Sekretarz Gminy. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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