
Zarządzenie Nr 3/2020 

Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego Spółka z o.o.  

z siedzibą w Gizałkach 

z dnia 25.03. 2020 roku  

w sprawie procedury na wypadek zagrożenia CIVID-19  w zakresie zasad i trybu 

zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzeniania się choroby. 

 

Wprowadza się niżej wymienione postępowania w przypadku zagrożenia 

wystąpienia koronawirusa SARS Cov-2 wśród pracowników Zakładu Komunalnego           

Sp. z o.o. w Gizałkach. 

1. Prezes Zarządu  może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie Zakładu 

uwzględniając stopień zagrożenia. 

2. Prezes Zarządu  wydaje decyzje o przemieszczaniu się pracowników podczas 

wykonywania obowiązków. 

3.Prezes Zarządu w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem pracownika 

wstrzymuje pracę. 

4. Pracownicy odbywający kwarantannę mogą za zgodą Prezesa pracować zdalnie z użyciem 

nowoczesnych technologii. Potwierdzona informacja o konieczności pozostania w domu 

powinna być przekazana telefonicznie lub mailowo bezpośredniemu przełożonemu. 

5. Zaleca się rezygnacje z prywatnych wyjazdów pracowników w rejony zagrożone 

występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2. 

6. W celu przeciwdziałania COVID-19 Prezes Zarządu może polecić pracownikowi 

wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej 

stałego wykonywania (praca zdalna). 

7.W przypadku osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanna, w tym 

domową z powodu podejrzenia styczności z osobą zakażoną korona wirusem  lub 

sprawowania opieki nad małoletnim objętym nadzorem epidemiologicznym Prezes Zarządu 

może zastosować interpretację zgodna z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 



8.Zobowiązuje się pracowników organizacyjnych do podjęcia działań informacyjnych                   

i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się 

COVID-19 oraz podniesienia bezpieczeństwa. 

9.Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny- jak najczęstsze 

mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania. 

10.Podkreśla się, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych 

do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc na 

całodobową infolinię NFZ 800 190 590. 

11. W przypadku nasilonych objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z 

oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stacje Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Pleszewie 62 508 13 30 lub zadzwonić na numer alarmowy 112. 

12. Prezes Zarządu zaleca bieżący monitoring komunikatów: 

- Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia         

koronawirusem 

- Ministerstwa Zdrowia 

- Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

13. Zarząd Spółki informuje o zagrożeniu pracowników na podstawie art. 2017 (1)  Kodeksu 

Pracy: 

a) zapobieganie zakażeniu, 

b) jak skutecznie myć ręce, 

c) stanowisko GIS w zakresie bezpieczeństwa zasobów wodnych, 

d) stanowisko co do potencjalnego wpływu sytuacji związanej z COVID -19, 

e) uprawnienia i obowiązki pracodawcy w związku z epidemia koronawirusa,  

 

Prezes Zarządu  

        /Mariola Dąbrowska/ 

 


