
ZARZ'\DZENIE NR 5912020 

W6JTA GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 30 wrZeSnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia w U~dzje Gminy Nowe Miasto procedur post-rpowania w zwiltzku 
z wys~pieDjem slanu epideroi; i rozpn.eslrzeoianiem sift wirusil SARS-CoV-2, 

wywoluj~cego COVID - 19 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy Z dnia 8 marea 1990 r. 0 samorz"dzie gminnym (Oz. U. z 2020 r. 
pOl. 713), usts",), z dnia 2 marCB 2020 r. 0 szczeg61nych rOlwi&zaniach zwil\zanych z zapobieganiem, 
przeciwdziaianiem i zwalczaniem COV1D-19, innych chor6b za kaznych oraz wywo/anych nimi sytuacji 
kryzysow)'ch (Dz. V.z 2020 r. poz. 374 z pow. zm.) ora2 § 9, ust. 3, pkt. 3 rozporz~dzenia Rady MinistrOw 
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okreSlonych ograniczen, nakaz.6w i zakazow w zwi<JZku 
z wysu~pieniem stanu epidemii (Oz.U. z 2020 r. poz. 1320) i art. 207 oraz art . 2071 uSlawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) zar~dza si~, co DllSltpuje: 

§ 1. W trosee 0 bezpieczenstwo praeownikow i interesantow zwi<J.ZZne z wys~pieniem stanu epidernii 
i rozprzestrzenianiem si~ wirusa SARS-CoY-2, \.\i)'Worujllcego COYID - 19, wprowadza si~: 

\) Procedury postltPowania w celu zapewmema bezpiecznych warunk6w pracy i zapobiega nia 
rozprzeslrzeniana silt wirusa SARS-CoY -2, wywomjijcego COV1D - 19 stanowiqce zalijcznik nr I, 

2) Proced ury post~powania w przypadku stwierdzenia zakazenia wirusem SARS-CoV-2. \.\i)'Wotujqcego 
COVJD - 19 w U~zie Gminy Nowe Miasto. stanowi'lce zal!jcznik nr 2. 

§ 2. I. Wykonanie Zarutdzenia powierza siC; Sekretarzowi Gminy. 

2. Zobowi!j.zuje sic;: wszystkich pracownikow Urz~du Gminy Nowe Miasto do zapoznania sil( z tresch} 
niniejslego Zarzqdzenia omz do scistego przestrzegania jego postanowien. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

\'/a,"Ofl1ir; Dorwsz Z{l/ew...ki 

http:nakaz.6w


( 

Za'&cznik NT I do z3rztJdzenia NT 59n020 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 30 wrz.esnia 2020 r. 

Procedury pos(~powaDia w c:clu zapewoieoia bezpiecznycb warunk6w praey i zapobiegania 

rozprLe8tn.:eniaoia si!,! wirusa SARS-CoV-2, wywoluj~cego COVID-19 

I. W eelu zapewnienia w'aSc iwych j bezpiecz.oych wStunkaw pracy o raz zapobiegania rozpowszochn isniu 
siy wirusa SARS-CoV-2, wyworuj<j-cego COVID-19 w budynku Urzlfdu Gminy Nowe Miasto wprowadza 511(: 

1) slosQwanie srodk6w technicznych tj. zabudowy z plexi, 

2) oddzielenie strery- dla inleresanta od strefy biurowej na parterze oraz na piytrze budynku Ur~du Gminy, 

3) stosowanie odstyp6w miydzy pracownikami min. 1,5 m., 

4) umieszczenie infonnacji w widocznych miejscach dla interesanta 0 obowi ij.lku dezynfekcji T<Jk, noszenia 
maseczek oraz zakazie przekraczania strefy biurowej, 

5) umieszczcn ie w toalecie inslrukcji mycia Jl!k oraz informacji oograniczeniu liczby osob przebywaj.llcych 
w tym pomieszczeniu, 

7) systematyczne przeprowadzanie wlasciwej dezyn fckcj i powierzch ni preparatami dezynfekuj'lcymi, 

8) kierowanie do pracy poza miejscem jej sta~ego wykonywania (praca roalna) pracownik6w z grupy ryzyka 
tj. osoby starsze i cierpiqce na choroby przewlekle. 

2. W celu zapewnienia wlaSciwych I bezpieczn ych warunk6w pracy oraz zapobiegania rozpowszechnianiu 
siy wirusa SARS-CoV-2, wywolujqcego COYlD-1 9 w budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto zobowillZuje s iy 
pracownik6w do: 

I) dbania 0 cZysle wietrzenie pomieszczen, 


2) stosowania \II kontakcie z interesantami srodk6w ochrony osobi stej: maseczek ochronnych, przy~bic. 


rykawiczek ochronnych, wlasnych dtugopis6w, 

3) s1osowania dyslansu spolecznego. 

4) cZystego myeia r'lk, 

5) ezystej dezynfekeji rllk przy wykorzystaniu dostypnych \II Urzydzie Ominy dozownik6w z plynem 
dezynfekcyjnym, 

6) zwiykszenia CZyslot liwosc i sPl'71Itania pomieszczen, przede wszyslkim pomieszczen 
b i gien Icwo-san itamych, 

7) dezynfckcjy blat6w, kJamek, poryczy, wyposaZenia technicznego np. wsp6 lnyeh drukarek i kopiarek, 

8) organizowa nia um6wionych spolkan z udzialem osob z zeWlllJlrz w Sali konferencyjnej (parter, pok6j nr 
25), 

9) redukowania do minimum spotkan miydzy pracownikami oral poruszania siy po cillgach komunikacyjnych, 

10) ULrZymywania swojego stanowiska pracy w czyslOsc i, 

II) samodzielnego zawieszania i adwieszan ia kluczy ad pokoi w skrzyneczce na kluele. 
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Zal'!cznik Nr 2 do Z8r24dzenia Nr 5912020 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 30 wrzesni a 2020 r. 

Procedury post~powQDia w przypadku stwierdzeoia zakaZeoia wirusem SARS-CoV-2, 

wywolujllcego COVID-J9 

I. W przypadku stwierdzenia zachorowania w Un~zie Gminy Nowe Miasto nal ery bezzwtoczn ie: 


I) poinfonnowac pracownik6w 0 zagrozeniu dla zdrowia i Zycia pracownikow, 


2) pojnfonnowac 0 zagroi:eniu Powiatow~ Stacjy Sani tamo - Epidemiologicl.n'l w PIon sku, 


3) podj~c dzialania, ktore doprowadZlJ do zorganizowania pracy w spos6b zapewniajqcy bezpieczenstwo 
wtym: 

a. przeprowadzic dezynfekcjy stanowiska pracy chorego pracownika i urZlldzen Inarz¢zi, ktorych 
uiywal, 

b. wprowadzic praccr zeialn,! tym pracownikom, kt6rzy posiadaj<J umiej~tnosc i i mozliwoSci 
technicwe omz lokalowe do wykonywania lego rodzaju pracy do czasu wydania decyzji przez 
Powiatowq Stacje; Sanimmo - Epidemio iogiczn,!. 

c. bezwzgle;dnie skierowac pracownik6w na za legle urlopy. 

2. W 7..a leznosci od rozstrzyg.n iycia oraz zalecen Powiatowej Stacji Sanitamo- Epidemiologicznej, W6jt 
Gminy moze dodatkowo zdecydowac 0: 

1) zarztldzeniu przestoj u. 


2) porozum ieniu z pracownikiem, co do zwolnienia Z obowi:tZku swiadczenia pracy, 


3) porozumieniu z pracownikiem w spraw ie wykorzyslania bieiqcego urlopu wypoczynkowego, 


4) wykonywaniu pracy zdalnej, 


5) kontynuowaniu pracy w U~dzie, 

6) wprowadzen iu pomiaru temperatury ciata pracownikom. 

3. Pracodawca rna obowi~k poinfonnowac pracownik6w 0 dziarnniach podjytych w zwi4-Zku z zaistniat~ 
syruacj4· 

4. W przypadku decyzji Powiatowej Slacji Sanitamo-fpidemiologicznej 0 poddaniu pracownika 
kwarantannie, pracownik rna obowi<}Zek niezw10cznie poinfonnowac pracodawcy 0 treSei t.akiej decyzji oraz 
przestac j& w formie skanu lub zdjycia. 
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