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Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 57/2020 

Wójta Gminy Kawęczyn 

z dnia 23.09.2020 r. 

 

„Procedura sanitarna obowiązująca na terenie Urzędu Gminy w 

Kawęczynie w przypadku rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród 

pracowników Urzędu Gminy  w Kawęczynie” 
 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy dokument określa procedurę sanitarną obowiązującą na terenie Urzędu 

Gminy w Kawęczynie (zwany dalej „procedura sanitarna”). 

2. Wymogi określone w procedurze sanitarnej mają na celu zapobieżenie 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zostały 

przygotowane zgodnie z aktualną wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz 

zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju i Generalnego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

§ 2. Zalecenia dla pracowników 
1. Należy często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się 

przy umywalce „Jak skutecznie myć ręce”, osuszać wyłącznie przy użyciu ręczników 

jednorazowych,  dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 

60%). 

2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę; obowiązek noszenia maseczek 

(przyłbic) tylko dla urzędników mających bezpośredni kontakt z klientem 

zewnętrznym. 

3. Zachować bezpieczną odległość od innych osób pracujących w tym samym 

pomieszczeniu (minimum 1,5 metra). W razie braku możliwości zachowania dystansu 

stosować środki ochrony indywidualnej. 

4. Listę obecności należy podpisywać z zachowaniem odległości 1,5 m między 

pracownikami. Zasady dystansu obowiązują również podczas wyjścia z pracy. 

5. W okresie zagrożenia SARS-Co2 spotkania z fizycznym udziałem pracowników nie są 

orgaznizowane. Wyjątek dotyczy sytuacji koniecznych – wówczas należy zachować co 

najmniej 1,5 m odległości między uczestnikami i grupa pracowników nie może 

przekraczać 15 osób. 

6. Powierzchnie (np. biurka i stoły) i przedmioty (np. telefony, klawiatury) należy 

regularnie czyścić środkami dezynfekującymi. Kontakt z przedmiotami i 

powierzchniami zanieczyszczonymi skażoną wydzieliną z dróg oddechowych jest 

jednym ze sposobów szerzenia się COVID-19. 

7. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 metra). 
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8. Ograniczyć rozmowy z innymi pracownikami oraz interesantami do max. 15 minut. 

9. Ograniczyć przemieszczanie się po obiekcie. 

10. Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 

najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamykanego pojemnika na odpady i umyć ręce. 

11. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 

12. Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne. 

13. Należy jak najczęściej wietrzyć nieklimatyzowane pomieszczenia. 

14. Korespondencja, przesyłki pocztowe i kurierskie są umieszczane w urządzeniu do 

dezynfekcji dokumentów, a następnie przekazywane do sekretariatu Urzędu Gminy w 

Kawęczynie.  

15. Pracownikom zapewnia się możliwość zgłaszania obaw w związku z pandemią, 

zadawania pytań oraz dyskusji w zakresie usprawniania organizacji ich pracy. W razie 

potrzeby pracownikom zapewnia się możliwość otrzymania informacji na temat 

możliwości uzyskania indywidualnej pomocy psychologicznej. 

16. Śledzić oraz stosować się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na 

rządowej stronie internetowej https:/www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie 

internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:  

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci. 

17. Stosować się do zaleceń i procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 

 

§ 3. Wytyczne dla interesantów 
1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę. 

2. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 

1,5 metra). 

3. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 

4. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie 

przebywania w obiekcie. 

5. Stosować się do zaleceń obowiązujących w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. 

 

§ 4. Środki ochrony 

1. Na drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się Urząd Gminy w 

Kawęczynie umieszcza się informację o konieczności przestrzegania wymogów 

dotyczących: zachowania dystansu przestrzennego, posiadania ochrony zakrywającej 

usta i nos, dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu. 

2. W Urzędzie Gminy w Kawęczynie zapewnia się pracownikom oraz interesantom środki 

do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne) umieszczone u kierowników poszczególnych 

referatów, w sekretariacie i Biurze Obsługi Interesanta.  

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są instrukcje dot. mycia rąk, 

zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki. 

4. Umieszcza się w widocznych miejscach - tablicach ogłoszeń - informacje dotyczące 

zasad higieny osobistej, instrukcje na temat zapobiegania zakażeniu oraz dane 

kontaktowe na wypadek wystąpienia objawów choroby. 
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5. Ogranicza się do minimum prace wykonywane przez firmy zewnętrzne. W przypadku 

konieczności ich obecności, wymagane jest każdorazowo wypełnienie formularza 

zdrowotnego. Osoby te mogą przebywać wyłącznie na sali posiedzeń (budynek B pok. 

nr. 37). 

6. Zwiększa się nadzór zdrowotny nad pracownikami powracającymi z urlopów (ankieta 

– załącznik nr 2 do zarządzenia). 

7. Zwiększa się częstotliwość wykonywania mycia i dezynfekcji pomieszczeń. 

8. Ogranicza się liczbę osób korzystających w tym samym czasie z przestrzeni wspólnych 

(pomieszczenia socjalnego) do dwóch osób jednocześnie. 

9. Ogranicza się liczbę osób przebywających w sanitariatach (zgodnie z liczbą umywalek). 

10. Zapewnia się służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z 

interesantami dostęp do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, 

rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk. 

11. Zwiększa się częstość czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: 

poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty w 

pomieszczeniach do obsługi interesantów oraz pokojach socjalnych. 

12. Monitorowane są codzienne prace porządkowe. Kosze na śmieci muszą być zamykane 

oraz muszą mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu z zawartością. 

13. Wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych – pomieszczenie nr 38 (I piętro – budynek B). 

14. W przypadku konieczności zamknięcia budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie np. w 

razie kwarantanny części pracowników wprowadza się pracownikom pracę zmianową 

(rotacyjną) – 1 zmiana pracuje w budynku Urzędu Gminy w Kawęczynie, a druga zdalnie  

w domu. Osoby pracujące rotacyjnie nie mogą mieć ze sobą żadnego kontaktu. 

 

 

§ 5. Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV2  

u pracownika urzędu/obsługi 
1. Pracownicy Urzędu Gminy w Kawęczynie zostali poinstruowani, że w przypadku 

wystąpienia objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 m.in.: wystąpienia gorączki 

(>38C), stanu podgorączkowego (>37,3C) lub objawów zakażenia dróg oddechowych 

(nawet niewielkich) nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i 

skontaktować się telefonicznie z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 

zadzwonić pod nr 999 lub 112. Nieobecność z wyżej wymienionego powodu zostanie 

potraktowana jako czas zwolnienia chorobowego.  

2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 

3. W przypadku wystąpienia u pracownika Urzędu Gminy w Kawęczynie objawów 

sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać 

transportem indywidualnym do domu lub w przypadku, gdy jest to niemożliwe, 

pracownik ten powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w 
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którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać 

przyjmowanie interesantów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

4. Sekretarz Gminy Kawęczyn we współpracy z pracownikami ustala obszar, w którym 

poruszał się i przebywał pracownik. Zarządza się przeprowadzenie rutynowego 

sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty 

itp.). 

5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek. 

 

§ 6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia SARS-Co2 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren 

obiektu. Osoba zostanie poinstruowana o konieczności skontaktowania się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

2. Należy zgłosić incydent do Sekretarza Gminy Kawęczyn, co umożliwi obsłudze ustalenie 

obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego 

sprzątania obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.). 

3. Należy ustalić listę pracowników oraz interesantów (jeśli to możliwe) obecnych w tym 

samym czasie w części/częściach  Urzędu Gminy w Kawęczynie, w których przebywał 

pracownik/interesant i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

4. Sekretarz Gminy Kawęczyn powiadomi właściwą miejscowo powiatową stację 

sanitarno-epidemiologiczną celem stosowania się ściśle do wydawanych instrukcji i 

poleceń. 

5. W przypadku potwierdzenia zarażenia koronawirusem u pracownika Urzędu Gminy w 

Kawęczynie Sekretarz Gminy poinformuje o zagrożeniu wszystkich pracowników co 

wynika z art. 207(1) Kodeksu Pracy oraz podejmie działania, które doprowadzą do 

zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo (art. 207 par. 2 Kodeksu 

Pracy), które dopuszczają wydanie polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy 

mogą tak pracować – do czasu wydania decyzji w sprawie kwarantanny przez Sanepid 

lub wydanie pracownikom polecenia wykorzystania zaległego urlopu.  

 

§ 7. Postanowienia końcowe. 

1. Zobowiązuje się Sekretarza Gminy Kawęczyn do poinformowania pracowników o 

obowiązującej procedurze sanitarnej. 

2. W każdym pokoju znajduje się kopia procedury sanitarnej.  

3. Procedura wchodzi w życie z dniem 23.09.2020 r. do odwołania.  
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