
ZARZĄDZENIE NR 74/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników Urzędu oraz 
interesantów przebywających na terenie budynku Urzędu Gminy w Pysznicy w związku 

z rozpowszechnianiem się na terenie kraju wirusa SARS-Co V-2 
wywołującego chorobę COVID-19 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1040 ze zm.), celem ochrony życia i zdrowia urzędników i innych pracowników Urzędu (zwanych dalej 
pracownikami) oraz wszystkich osób wchodzących do budynku, a także w związku z wejściem w życie ustawy 
z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 –(Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogólne zasady organizacji pracy 

1. Godziny pracy Urzędu Gminy w Pysznicy nie podlegają zmianom. Interesanci przyjmowani są od 
poniedziałku do piątku w niezmienionym czasie pracy. 

2. W miarę możliwości pracownicy Urzędu powinni przebywać po 1 osobie w pokoju. W przypadku braku 
takiej możliwości zaleca się zachowanie maksymalnych odstępów pomiędzy pracownikami. Należy wówczas 
zastosować środki ochrony osobistej. 

3. Korespondencja wpływająca do Urzędu poddawana jest 24 godzinnej kwarantannie w pomieszczeniu 
znajdującym się obok Biura Podawczego. 

4. Obok wejścia do Urzędu Gminy znajduje się „skrzynka podawcza”, do której osoby zainteresowane 
mogą złożyć korespondencję bez konieczności wchodzenia do budynku, czy jej wysyłania. Skrzynka jest 
zainstalowana w sposób uniemożliwiający jej przeniesienie przez osoby nieuprawnione. Skrzynkę opróżniają 
z korespondencji pracownicy Biura Podawczego jeden raz dziennie tuż przed zakończeniem dnia pracy 
i poddają korespondencję 24 godzinnej kwarantannie. 

5. Wstęp do budynku Urzędu mają wyłącznie osoby wykazujące niezbędną potrzebę załatwienia sprawy 
w Urzędzie. Poruszanie się po budynku Urzędu dopuszczalne jest jedynie w strefach bezpośrednio związanych 
z czynnościami, z powodu których wynikło stawiennictwo. 

6. Każda osoba wchodząca do budynku Urzędu jest poddawana pomiarowi temperatury ciała. 

7. Wejście na teren budynku jest możliwe tylko w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach 
ochronnych (lub po dokonaniu dezynfekcji rąk) oraz po pomiarze temperatury ciała. Pomiar 
termometrem zdalnym przeprowadza po wejściu do budynku wyznaczony pracownik. Do budynku 
nie będą wpuszczane osoby, które nie zdezynfekowały rąk oraz odmówiły poddania się pomiarowi 
temperatury ciała oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 38 ºC i powyżej. 

8. W strefie obsługi interesanta w jednym czasie może przebywać jedna osoba. Na korytarzu przed 
wejściem do danego pokoju może przebywać jedna osoba oczekująca na obsługę. Kontrola właściwej liczby 
obsługiwanych interesantów, oraz osób oczekujących w kolejce, znajdujących się na terenie budynku należy do 
pracowników Urzędu. 

9. Pracownika wykonującego czynności służbowe poza budynkiem Urzędu wyposaża się w środki ochrony 
osobistej. 

§ 2. Komunikacja w Urzędzie 

1. W celu ochrony pracowników obowiązuje zakaz bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracownikami 
wszystkich komórek organizacyjnych w Urzędzie- chyba, że kontakty te są w danej sytuacji niezbędne. 

2. W razie bezpośredniego kontaktu należy bezwzględnie zachować pomiędzy osobami odstęp minimum 
2 m. 
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3. Rekomenduje się ograniczenie gromadzenia się w pomieszczeniach, jeżeli nie wymagają tego szczególne 
okoliczności związane ze świadczeniem pracy. 

4. Pomiędzy komórkami organizacyjnymi w pierwszej kolejności należy stosować kontakt telefoniczny lub 
mailowy. Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty pomiędzy pracownikami, należy bezwzględnie zachować 
pomiędzy osobami odstęp minimum 2 m. 

§ 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w budynku Urzędu 

1. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje wszystkie osoby wchodzące do budynku, strony i interesantów 
na terenie całego obiektu. Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać 
bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób. 

2. Pracownicy mający przy wykonywaniu swoich obowiązków kontakt z interesantami, muszą stosować 
środki ochrony osobistej – przyłbice lub maseczki ochronne, zaleca się również używanie rękawiczek 
ochronnych; 

3. Wszyscy pracownicy Urzędu mają obowiązek: 

a) zachować bezpieczną odległość od interesantów oraz współpracowników zarówno na stanowisku pracy, jak 
poza stanowiskiem pracy; 

b) regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą i mydłem zgodnie z instrukcją umieszczoną przy umywalce 
oraz dezynfekować dłonie środkiem dezynfekującym; 

c) unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust i nosa; 

d) używać jedynie swoich przyborów i narzędzi pracy; 

e) dołożyć wszelkich starań, aby jego stanowisko pracy było zawsze czyste, higieniczne, zarówno przed, 
w trakcie, jak i po skończeniu pracy. 

4. Procedura postępowania z pracownikiem, w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:
             
 4.1 Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego (także poza godzinami pracy Urzędu) informowania 
swojego bezpośredniego przełożonego, telefonicznie lub e-mailem (nie bezpośrednio) o tym, że: 

a) ma objawy choroby COVID-19; gorączkę, kaszel, duszności, a także objawy przeziębienia; 

b) miał styczność z osobą zarażoną albo objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt 
z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną.         
 4.2 Kierownik Komórki organizacyjnej poleca w takiej sytuacji, by pracownik nie stawiał się do pracy 
w budynku Urzędu i niezwłocznie przekazuje informację Sekretarzowi, ten z kolei powiadamia Wójta 
Gminy.            
 4.3  Jeżeli u pracownika objawy chorobowe COVID-l 9 pojawią się w czasie pracy w budynku Urzędu 
pracownik telefonicznie informuje przełożonego: o swoich objawach choroby oraz o tym, z kim w Urzędzie 
miał bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 14 dni (o bezpośrednim kontakcie mówimy wtedy, gdy osoba: 
przebywa (pracuje) z pracownikiem razem w pokoju, rozmawiała twarzą w twarz albo w bezpośredniej 
bliskości co najmniej 15 minut, mieszka z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym i jest 
pracownikiem Urzędu).           
 4.4. Przełożony pracownika zapewnia, by inni pracownicy opuścili pomieszczenie, w którym przebywa 
pracownik z podejrzeniem choroby zakaźnej, następnie pracownik zabiera ze sobą rzeczy osobiste z pokoju 
i kieruje się do wyjścia z  budynku Urzędu w maseczce i rękawiczkach  - zostawiając otwarty pokój. 
Następnie przełożony zapewnia, by nikt nie wchodził do pokoju pracownika, a po jego opuszczeniu - zleca 
dezynfekcję pokoju. Za przeprowadzenie dezynfekcji odpowiada osoba wyznaczona przez Wójta 
w odrębnym piśmie.           
 4.5. Wójt Gminy zawiadamia właściwe służby sanitarno-epidemiczne. 
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5. Procedura postępowania z interesantem lub inną osobą nie będącą pracownikiem Urzędu 
w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:       
 5.1. Jeżeli ktoś z interesantów lub innych osób nie będących pracownikami Urzędu przejawia 
niepokojące objawy choroby zakaźnej – należy taką osobę odizolować w specjalnie przygotowanym do tego 
pomieszczeniu znajdującym się w pokoju nr. 9 na parterze.       
 5.2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy pogotowia ratunkowego, osoba taka 
powinna udać się do domu transportem własnym, unikając transportu zbiorowego, następnie skorzystać 
z teleporady medycznej, o czym powinna zostać powiadomiona przez pracownika Urzędu.  
             
 5.3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby podczas pobytu w Urzędzie – należy wezwać 
pogotowie ratunkowe, celem przewiezienia do szpitala zakaźnego, o całej sytuacji należy powiadomić Wójta 
Gminy, a ten właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną.       
 5.4 Obszar, w którym przemieszczała się osoba przejawiająca objawy choroby zakaźnej należy po
  ddać dezynfekcji.         
             
 5.5. Kierownik komórki organizacyjnej, w toku pracy której doszło do stwierdzenia podejrzenia 
zakażenia – ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w tych częściach obiektu, w którym 
przebywała osoba podejrzana o chorobę zakaźną i przekazuje ją Wójtowi Gminy celem przekazania właściwej 
stacji sanitarno – epidemiologicznej. 

§ 4. Ogólne zasady przydziału środków ochrony osobistej 

1. Za zapewnienie i dostępność środków ochrony odpowiada Wójt Gminy. Środki ochrony wydaje 
wyznaczony pracownik. 

§ 5. Przepisy końcowe 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Za dezynfekcję pomieszczeń odpowiedzialni są pracownicy gospodarczy.3.Informacja odnośnie zasad 
bezpieczeństwa interesantów w Urzędzie powinna być umieszona na drzwiach wejściowych budynku oraz 
zamieszona na stronie internetowej Urzędu. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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