ZARZĄDZENIE NR 20/22

BURMIISTRZA GMIINY ŻYCHLIN
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z epidemią
zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (tj. z dnia 6 kwietnia 2020r. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.)

oraz

§ 21i 22

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r.

poz. 861, ze zm.) oraz art. 207 §2 Kodeksu Pracy, zarządzam, co następuje:
§ 1. Od dnia 21 lutego 2022r. w Urzędzie Gminy w Żychlinie, zwanym dalej „Urzędem", przywraca

się bezpośrednią obsługę mieszkańców z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i
wymogów sanitarnych..

§ 2. Na terenie Urzędu może przebywać wyłącznie osoba niewykazująca typowych objawów

zakażenia SARS CoV-2, niepodlegająca kwarantannie oraz niezamieszkująca wspólnie
z osoby objętą kwarantanną.

§ 3. 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Urzędu mają obowiązek zdezynfekowania rąk
środkiem dezynfekcyjnym, znajdującym się na parterze budynku.

2. Do budynku Urzędu mają wstęp wyłącznie osoby posiadające zasłonięte usta i nos

maseczką ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 4.1. Po wejściu do Urzędu, interesanci są zobowiązani udać się bezpośrednio do komórki

organizacyjnej, w której chcą załatwić sprawę.
2. Zakazuje się interesantom przemieszczania na terenie Urzędu w celach innych, niż tylko
załatwienia sprawy.

3. Po zakończeniu czynności uzasadniającej wizytę w Urzędzie, interesant ma obowiązek

niezwłocznie opuścić budynek Urzędu.

§ 5. Na terenie Urzędu interesanci oczekujący w kolejce są zobowiązani do utrzymania

społecznego dystansu co najmniej 2 metrów.

§ 6. Zobowiązuję Kierowników Referatów do niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji

o ewentualnych podejrzeniach objawów chorobowych któregokolwiek z pracowników w celu

umożliwienia podjęcia decyzji co do odsunięcia go od dalszych obowiązków pracowniczych.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żychlin.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 138/21 Burmistrza Gminy Żychlin z dnia 24 listopada 2021 r.

w

sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy w Żychlinie w związku z epidemią zakażenia

wirusem SARS-CoV-2,

a w szczególności

konieczności

zapewnienia

ochrony zdrowia

interesantów i pracowników Urzędu przed ewentualnym zarażeniem.

§ 9. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie na stronie podmiotowej Urzędu

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także poprzez podanie go do wiadomości na tablicach ogłoszeń

Urzędu i drzwiach wejściowych budynku Urzędu.

