
ZARZĄDZENIE NR 45/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu ograniczenia infekcji wirusem SARS-CoV-2 
w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1,3,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ) w związku z zaleceniami Głównego Inspektora Pracy dotyczącymi bezpiecznego powrotu 
do pracy z dnia 6 maja 2020 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustalam procedurę bezpieczeństwa  w celu ograniczenia infekcji wirusem Sars-CoV-2 powodującego 
chorobę COVID - 19 w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Edukacji Urzędu 
Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 45/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 12 maja 2020 r. 

Procedura bezpieczeństwa w celu ograniczenia infekcji wirusem Sars – CoV-2 powodującym chorobę 
COVID-19 w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo  

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejsza procedura określa działania profilaktyczne, mające ograniczyć potencjalne ryzyko zakażenia 
się koronawirusem. 

2. Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo czynny jest w godzinach: 

·Poniedziałek od 8:00 do 16:00 

·Wtorek – Piątek od 7:00 do 15:00 

ORGANIZACJA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRACOWNIKÓW 
MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

1. Pracownicy wchodzą do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo oraz wychodzą głównym wejściem. 

2. W godzinach pracy urzędu pracownicy zobowiązani są do korzystania z bocznego wyjścia. 

3. Wprowadza się zakaz wyjść prywatnych w godzinach pracy (w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest 
wyjście prywatne po uprzedniej zgodzie przełożonego). 

4. W trakcie wykonywania czynności zawodowych, podczas spotkań lub przerw pracownicy powinni 
przestrzegać odpowiedniej odległości ( 2m). 

5. Pracownicy zobligowani są: 

1) nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu; 

2) przestrzegać higieny osobistej; 

3) prawidłowo wykonywać czynność kichania lub kaszlu, zakrywając usta i nos (nie dłonią). 

6. Każdy pracownik zobowiązany jest do rutynowej dezynfekcji często dotykanych miejsc na swoim 
stanowisku pracy; do dezynfekcji rąk; 

7. W celu bezpieczeństwa na stanowisku pracy pracownik otrzyma do swojego użytku przyłbicę 
i dodatkowe środki do dezynfekcji; 

8. W kontakcie z osobami z zewnątrz należy stosować rękawiczki ochronne, maseczki ochronne, 
ewentualnie przyłbice. 

9. W przypadku dostaw do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo należy opakowanie z zewnątrz 
zdezynfekować używając środka na bazie alkoholu – o ile nie naruszy to istotnych wartości produktu, 
a opakowanie nie jest istotnym elementem gwarancji produktów. W przeciwnym razie dostawa powinna odbyć 
24 godzinną kwarantannę. 

10. Wszystkie dokumenty dostarczane do urzędu muszą odbyć 24 godzinną kwarantannę. 

11. Należy kilka razy dziennie wietrzyć pomieszczenia biurowe. 

12. Osoby, u których występują objawy infekcji takie jak kaszel, duszność, czy gorączka proszone są 
o pozostanie w domu lub w razie wystąpienia symptomów podczas świadczenia pracy, oddalenie się ze 
stanowiska pracy i poinformowanie przełożonego. 

13. Należy zrezygnować z konferencji i szkoleń, preferowane są tylko szkolenia online. 

14. W celu ograniczenia liczby pracowników przebywających w tym samym czasie w Urzędzie Miasta 
i Gminy Czerniejewo zobowiązuje się pracowników w dalszym ciągu do wykorzystywania urlopu zaległego 
i nadgodzin. 
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ORGANIZACJA OBSŁUGI KLIENTA 

1. Punkt obsługi klienta znajduje się na parterze, przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. 

2. W punkcie obsługi klienta może znajdować się tylko jedna osoba. 

3. Klient zostanie obsłużony przez merytorycznego pracownika na siedząco. 

4. Zarówno klient jak i pracownik zobowiązani są do zastosowania wszelkich środków ostrożności tj. 
stosowanie rękawiczek ochronnych, maseczek ochronnych lub przyłbic, a także do dezynfekcji rąk. 

5. Istnieje obowiązek dezynfekcji rąk przed i po obsłudze klienta. 

6. Pracownik obsługujący biuro podawcze urzędu zobowiązany jest do dezynfekcji punktu obsługi zarówno 
od strony pracownika, jak i klienta.
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