
Zarządzenie nr 6/2020 

Zarządzenie Nr 6/2020 Zarządu Koła 

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp. 

z dnia 21.10. 2020 

w sprawie:  zasad obowiązujących w zakładzie pracy podczas stanu epidemii. 

§ 1 

1.   Zobowiązuję kierowników jednostek do: 

1.1 Codziennych pomiarów temperatury u pracowników przed rozpoczęciem pracy; 

1.2 Codziennych pomiarów temperatury u wychowanków przybywających na zajęcia do jednostki.  

 

§ 2 

1. Wprowadzam nowe dokumenty i zobowiązuję nieodwołalnie pracowników PSONI do wypełnienia  w 

sytuacji: 

1.1. Zachorowania na Covid-19 – Załącznik nr 1 do zarządzenia – oświadczenie pracownika PSONI, 

który zachorował na Covid-19.  

Oświadczenie zostanie przekazane każdemu pracownikowi w wersji papierowej, będzie również 

dostępne do pobrania na stronie internetowej PSONI/kontakt/dla pracownika. Pracownik w 

przypadku zachorowania jest zobowiązany je wypełnić i przekazać dyrektorowi/kierownikowi 

jednostki  emailem bądź w formie zdjęcia sms-em, natychmiast po zdiagnozowaniu. 

Umożliwi to kierownikowi jednostki do czasu rozpoczęcia działań przez Stację Sanitarno – 

Epidemiologiczną przeorganizowanie pracy dla osób najbardziej narażonych na zakażenie i 

zapobiegnie rozprzestrzenianiu się wirusa w placówce.  

Kierownicy jednostek, są zobowiązani do zniszczenia otrzymanych powiadomień ( załącznik nr 1)  po 

14 dniach od daty otrzymania.   

1.2. Otrzymania telefonicznej decyzji ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o objęciu kwarantanną - 

Załącznik nr 2 do zarządzenia – oświadczenie pracownika PSONI o objęciu kwarantanną. Po 

otrzymaniu Decyzji o objęciu obowiązkową kwarantanna  pracownik dokument składa do Kadr. 

Dokument wymagany jest do naliczenia wynagrodzenia. Dokument należy wypełnić i przekazać do 

Kadr emailem bądź umieścić w skrzynce podawczej, która znajduje się przy wejściu do BOP.  

 

§ 3 

1. W sytuacji wystąpienia u pracownika objawów charakterystycznych dla COVID – 19 tj.: wysokiej 

gorączki, duszności, kaszlu, kłopotów z oddychaniem, utraty węchu, smaku i innych, zabraniam  

przychodzenia do zakładu pracy i zalecam kontakt z lekarzem rodzinnym. 

2. W sytuacji kontaktu pracownika z osobą zarażoną Covid- 19 zobowiązuję pracownika do 

poinformowania o tym przed rozpoczęciem pracy kierownika jednostki. 

Pozwoli to nie narażać zdrowia i życia współpracowników i wychowanków/uczestników placówek. 

3. Ponadto zobowiązuje pracowników do przedkładania innych dokumentów wymaganych 

prawem zgodnie z informacja od przełożonego i Kadr. 

4. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania. 

 

Gorzów Wlkp., 21.10. 2020                Przewodnicząca Zarządu PSONI   

Koło w  Gorzowie Wlkp.                                                   

                     


