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woj, pomorslcie

ZARZADZENTE NR 040/2020
W6jta 6miny Sierakowice

z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia procedury zachowania bezpieczefistwa i zasad funkcjonowania

Urzqdu 6miny Sierakowice z uwagi na wystqpujqcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

stan epidemii wywotany zaka2eniami wirusem SARS-CoV-Z

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (D2.U.2020 r. poz

713) w zwiqzku z S1 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia

na obszarze Rzeczypospotitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 ze zm.) w zw. z 57 - S13

rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia okre5lonych ograniczefr,

nakaz6w i zakaz6w w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.792 ze zm.)

W6jt Gminy Sierakowice zarzqdza, co nastqpuje:

s1

Wprowadza siq procedurq zachowania bezpieczeirstwa i zasad f unkcjonowanla Urzqdu Gminy

Sierakowice z uwagi na wystqpujqcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej s[an epidemii wywotany

zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 stanowiqcq zatqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 040/202A

W6jta Gming Sierakowice

z dnia I maja 2020 roku

Procedura zachowania bezpieczefistwa i zasad funkcjonowania Urzqdu 6miny Sierakowice

z uwagi na wystqpujqcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywotany
zakaieniami wirusem SARS-CoV-2

I

s1
Z uwagi na wystqpujqcy na [erytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywotany zaka2eniami

wirusem SARS-CoV-2 w Urzqdzie Gminy Sierakowice (zwanym dalej Urzqdem) wprowadza siq procedurq

zachowania bezpieczefistwa izasad funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 dla pracownik6w

i interesant6w.

s2
Procedura obejmuje:

1. zasady zapewnienia bezpieczefrstwa w Urzqdzie, dystansu przeslrzennego i6rodk6w higieny dla

pracownik6w i interesant6w

2, zasady postqpowania na wypadek podejrzenia zakazenia koronawirusem u pracownika

3. zasady posLqpowania w przypadku podejrzenia wystqpienia zakazenia koronawirusem u interesanta.

Zasady zapewnienia bezpieczerlstwa w Urzqdzie, dystansu przestrzennego i 6rodk6w higieny

dla pracownik6w i interesant6w

s3
Zapewnienie bezpieczefrstwa w Urzqdzie, dystansu przestrzennego iSrodk6w higieny dla pracownik6w

i interesant6w:

1. Ustala siq limit klient6w przebywajqcych w Urzqdzie:

'1) w pomieszczeniu nr 102 Biuro Podawcze (wej6cie od strony podjazdu dla os6b

niepetnosprawnych), mogq przebywat, opr6cz pracownik6w, dwie osoby przed wyznaczonymi

liniami. W korytarzu, z zachowaniem odlegto6ci (odlegtoS( wyznaczona liniami) mogq przebywai

dwie osoby. Pozostali odwiedzajqcy oczekujq na zewnqtrz z zachowaniem zasad minimalnej

odlegto5ci (2 metry).

2) w pomieszczeniach nr 120 i 121 (Urzqd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich) mo2e

przebywa(, opr6cz pracownik6w, po jednej osobie. W korytarzu, z zachowaniem odlegto(ci

(odlegto6f wyznaczona liniami) mogq przebywa( trzy osoby. Pozostali in[eresanci oczekujq

na zewnqtrz z zachowaniem zasad minimalnej odlegtoici (2 metry).

2. lnteresanci zostawiajq i odbierajq [iezeli zadeklarujq odbi6r osobisty) dokumenty tylko i wytqcznie

w Biurze Podawczym. Z wyjqtkiem spotkafr um6wionych z W6jtem Gminy, spraw zatatwianych w

Urzqdzie Stanu Cywilnego oraz Reteracie Spraw 0bywatelskich, interesanci nie majq dostqpu

do poszczeg6lnych Reterat6w Urzqdu. Pracownicy Biura Podawczego, Reteratu Spraw 0bywatelskich

i Urzqdu Stanu Cywilnego zabezpieczeni sq przed kontaktem z interesantem szybq ochronnq

zamontowanq na blacie biurka/lady.



3. W wyjqtkowych sytuacjach, jezeti zaiatwienie sprawy wymaga indywidualnego spotkania interesanta

z pracownikiem Urzqdu, na potrzeby spotkania wykorzystywana jest sala konFerencyjna (sala

nr 103).

4. Pracownicy wykonujqcy bezpoSredniq obstugq interesanl6w, o kt6rej mowa w pkt. 3, zobowiqzani sq

do ka2dorazowego zaktadania maseczki ochronnej.

5. Noszenia maseczki lub innego zabezpieczenia zakrywajqcego nos i usta nalezy r6wniez bezwzglqdnie

wymagai od in[eresant6w.

6. Pracownicy i interesanci zobowiqzani sq do dezynFekowania dtoni bqdZ uzywania rqkawiczek

jednorazowych, kt6re r6wnie2 nalezy dezyntekowa(.

7. Ptyn do dezynFekcji umieszczony jest w widocznych miejscach przy wejSciach do Urzqdu.

8. Wszyscy pracownicy Urzqdu sq zobowiqzani do stosowania zasad higieny indywidualnej oraz zasad

sanitarnych dotyczqcych stanowiska pracy.

9. Pracownicy Urzqdu przyjmujq do wiadomo6ci szczeg6towe wytyczne dotyczqce stosowania zasad

higieny, kt6re obowiqzujq od chwili przyj5cia do pracy, a2 do jej zakofrczenia:

1) przed rozpoczqciem pracy pracownik dezyntekuje dtonie (rodkiem do dezynfekcji dostqpnym

przy wej(ciach do Urzqdu oraz na biezqco w trakcie dnia pracy,

2) Urzqd zapewnia pracownikom maseczki ochronne, rqkawiczki jednorazowe oraz ptyny

dezyntekujqce w iloSci umozliwiajqcej zachowanie standard6w higieny indywidualnej w miejscu

pracy,

3) podczas kaszlu i kichania pracownik zakrywa nos i usta zgiqtym tokciem lub chusteczkq, ktorq

wyrzuca do zamkniqtego kosza,

4) Urzqd zapewnia stuzbom porzqdkowym i pracownikom odpowiedniq iloSi preparat6w

do dezynfekcji i odka2ania miejsc i przedmiot6w uzywanych w codziennej pracy,

5) w pomieszczeniach sanitarnych umieszcza siq instrukcje prawidtowego mycia i dezyntekowania

rqk,

6) rekomenduje siq wietrzenie pomieszczefi Urzqdu, pomieszczenia sq wietrzone z czqstolliwo6ciq

uzaleznionq od warunk6w pogodowych,

7) ogranicza siq do minimum spotkania i narady.

10. Udostqpnia siq niezbqdne dane kontaktowe do stacji sanitarno-epidemiologicznej i stu2b

medycznych:

1) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Kartuzach:58 681 07 21,668 027 346

2) lntolinia NFZ w sprawie koronowirusa 800 190 590

Zasady postqpowania na wypadek podejrzenia zakaienia koronawirusem u pracownika

s4
1. Pracownicy Urzqdu, w przypadku niepokojqcych objaw6w nie powinni przychodzii do pracy, powinni

skontaktowa( siq teletonicznie ze stacjq sanitarno-epidemiologicznq, oddziatem zakalnym lub

zadzwonie pod nr 999 lub '112 i pointormowa(, ze mogq byt zakazeni koronawirusem.

2. Na wypadek podejrzenia zakazenia koronawirusem pracownika wykonujqcego swoje zadania

na stanowisku pracy odsuwa siq od tego miejsca iodsyta do domu. Pracownik zostaje odizolowany

od innych pracownik6w i oczekuje na transport w wyznaczonym miejscu.

3. Wstrzymuje siq przyjmowanie interesant6w.

4. Powiadamia siq Powlatowq Stacjq Sanitarno-Epidemiologicznq w Kartuzach.



5.

6.

Ustala siq obszar poruszania siq pracownika i dokonuje doktadnej dezyntekcji powierzchni

dotykowych.

Postqpowanie na wypadek podejrzenia zakazenia koronawirusem u pracownika koordynuje

pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. obrony cywilnej lub pracownik

zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. ochrony przeciwpozarowej lub sekretarz.

Zasady postqpowania w przypadku podejrzenia wystqpienia zaka2enia koronawirusem

u interesanta

s5
lnteresant wykazujqcy objawy zakazenia nie zostaje wpuszczony do Urzqdu i zostaje poinstruowany

o konieczno5ci kontaktu pod numerem alarmowym 112lub 999 lub zgtoszenia siq do najblizszego

oddziatu zakalnego lub udanie siq tam wtasnym transportem.

Ustala siq obszar, w kt6rym poruszat siq interesant, przeprowadza rutynowe sprzqtanie

i dezynFekcjq powierzchni dotykowych.

Ustala siq listq pracownik6w oraz klient6w obecnych w tym czasie, w obszarze w kt6rym przebywata

osoba podejrzana o wystqpienie zaka2enia i stosuje siq do wytycznych Gt6wnego lnspektora

Sanitarnego, odnoszqcych siq do os6b, kt6re miaty kontakt z zakazonym.

Postqpowanie na wypadek podejrzenia wyst4pienia zakazenia koronawirusem u interesanta

koordynuje pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. obrony cywilnej lub

pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy ds. ochrony przeciwpo2arowej lub

sekretarz.
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