
Zarządzenie nr I9l2020
Wójta Cmin1'FałIiólv

z dnia 16 marca f0f0 r.

w sprawie działań zapobiegawczych w związku z ztt'groż,eniem epiclemicznym
zlviązanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID - 19

Na podstawie art.31 ustar,ł.y zdnl'a 8 narca 1990 roku o samorz4clzie girrillnynl (Dz. U.
z20I9I', poz' 506ze znr.) rt, zwtqzkl z ttstarvq z dnia 2 marca 20f0 r. o szczególnych
Tozwl4Zanlach zwl4zaLrych z zapobieganiem, przeciwdziałanieln i zlvalczalliem COVID-19,
inrrycłl cholób zakainych oraz wywołanvch nimi syttracji kryzysow1,ch (Dz. L]. z2020 r. poz'
374) oraz rozporządzenieltl Mirristra Zdrowia z dnta 27 lutego 2O2O r. w sprawie zakazeń
iioronauirusenl SARS-CoV-2 (Dz. U. z20f0 r, poz.325), zarządztrnr. co następitje..
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1. W zwlązku z zagroŻeniem epidemicznyrrr Zw),4Zanym z rozptzestrzetriatrietn się
ltoronawirusa CoVID-19 ce]err.r zapewnienlabezpleczeństwa zdrowotne'{o mieszkańców
gnliny Falltow. zawieszatl rvszelkie ilnprez1' i wydarzerria organizo\Ąalle Wbuclynkach
or.az obiektach acllninistrorł.atrych przez grrrirrę Fałkow oraz c1of-inatlsowan1ch z btLdzettt
gIlliIly do odrł olallia'

2' Wszystkie jednostki organizacyjne gminy Fałków zobou.iązuję do odwołania imprez
masowych, wyclarzeń społecznych. krrlturalnych. sportolvych. zajęć dodatkowyc1r.
podczas któryclr przewidywane jest zgromadzenie w.jednym nrie.jscu rvielu uczestnikór'v.
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1. W celu załatrł,'ienia wszelkich splaw trrzędor'vyclr nrieszliańcotl gmitry F.ałkow zalecam
korzystanie z e-usług drogą elektroniczną lub kontaktach telefonicznych.

2. Bezpośredni kontakt r-nieszkańcón' oTaZ interesantórv Spoza teretru gmirry
Z pracowlliliami llrzedLL ttlozliir1 L.'ędzie r'v-vłączrlie w sprawach piln1,ch po wcześt'tiejszyrrl
trzr:orlnicnitr tclclirniczn\ nr z Praco\\ nil'icnr.

3. W przypadku zwiększenia się zagroŻenta przerł'icluję wylqczeirie Urzędu i jednostek
organizacy.jnych z bezpośredniej obsłrrgi interesantów. Sprawy bęclq załatwiane po
kontakcie telefonicznym, faxem, poprzez pocztę elektroniczn4 i platformę e-PUAP'
Wnioski pisemne i inne doltumenty ilrtet.esanci lllogą skjladać w wyznaczollynl do tego

celtr nriejsclt w holu Urzędtr. Z|oŻone W ten sposób ciolturment1, będq odbieratrc p|Ze7'

pracor'n.nikórł' tlarstępnego dlria po złozelliLt'

4' Sprarł,y pilne, wyrnaga.jqce tertnitlor'r-ej realizacji nie powinny byĆ zarriec1bywalle.

1.
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Wpror,vadzarl dla rł'szystkiclr pracowrriliórv LjrzedLt Glllin1', i .iedriostelt orgerriizacy'jnyclr
obor,viązeli ograniczenia bezpośrednich kontaktórv do tliezbędtrego lrrilritllttlrl.
W celu zapewnienia kornurikacji zalecam wykorzy'st,vwanie korespondenc.ji elektronicznej2.

oraz kontal<tow telefbnicznych.
3. Hat.tłrotroglal]ly pracy Zostan4 dostosowane do akttralnych potrzeb i panujących

lt'arunków.



.ł.
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Zobolliązu.ję pracorvni]<ólv do niezrvłocZnego inl.ortrlort'ania o pode.jrzerrir-i za|<aŻenja
wirusenr COVID-19 rv ich najbliŹsz1'nr otclczetłit-t.
Zobowi4zr-rję pracow,nilrórv do stosowania wszel1iich zaleceli o|<reśloriych rv kotnunikatach
Głównego Inspektoratu Sanitarrrego'

6. W czasie godzin pracy Urzędu obowi4zuje zakaz opt'tszczania buclynku urzęclu bez zgody
Woita ILlb osoby pr.zez niego tlporłazIliotlej.

1. W1,jazdy sł'użbowe pracowników szkolenia i konferencje zosta.jit odrvołane. tratotrliast
pozosta-łe w1,jazdy słuzbor't.e kazdorazou',o pozostają c1o decy1ji Wo.jta ltrb osoby przez
niego upoważnionej' Nie zaleca się korzvstania ze śroclltórv tl.ansportu zbiorowego.
Pracor,vnik jest obowiąZany niezw1ocznie poinformor'vać o lakcie ob.jęcia go kwarantann4
bqdz po dej rzeniu zakaŻęnia wirrisem C OVID - 1 9.
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1' W celu zapobiegania rozprzestrzelriatrilt się wirr-rsa CoVID-19 bezpoŚI.edni przełozolly
moze polecić odrębrrym pismem pracownikowi w1'konyr't-allie przcz CZaS ()Zllaczony pracy
poza rrriejscern jej stałego wykonywania (praca zdalrra) r'ł szczegÓlllości gd1,:

1) pracownik r,vrocił z podroŻy słuzbowej b4dŹ prywatne.1 z terenów- objętyclr Wzmozollą
liczbą zaI<aŻei wirttsenr CoV]D- 1 9;

2) istnieje pode.jrzenie zakaŻenia przrcownil<a w lł,yIliku kontaktu z osobą chor4 lub
pud.'i l.zaIrą o za|iazellic'
pogorszył się starr zdrowia pracownika i lvyst4piły objaw'v charaktcrystyczrre dla
zakaŻenla COVID-19.
W innych plzypadkaclr okreś1orryclr W zaleceniaclr Główrrego lrispektoratu
Sanitarnego;
W sytuacji wprowadzetria ograniczeń czasowych W przemie szczanitl się pr,ze,Z

odporł,,iednie słrizby sanitarne.

f.
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3)

4)

5)

Pracownik moze wykonywać
sprzęttr elektronicznego.
Wzór polecenia placy zdainei

pracę zdaln4 przy wykorzystaniu włastlego lLrb s'łtrzbowego

stanowi załqcznlk do zaruqdzenla.
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W przypadku pracowników-, wobec których nie mozna zastosować placy zclalne1 w celut
zat'bbiegarria rozprzesttzenieniu się CoVlD-19 przełoŻony [IoZe dol<orlać zmiany \Ą/

harmotrogramie czasu pracy w celu zrnininralizowa'llia iIości pracowlliliórł,' przebywaj4cych
rł trl.zędzie \\ lyln SalllVln czasie.
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Wykonanie zarz4dzenta powierzam sekretarzorł,i Gnriny i kierolłnikom iednostek
organizacyjnych. 
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Zarządzenle pocilega og.loszelrilt iv sposób zwycza.jorvo przy'jęty l,,,

s8 ii \li
Larząclzente wclroclzi w zycie z clniem poclpisania i obowi4zLrj. .lo qii'lutunlu.i \-
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Zatqcznil< do Zarządzenia nr 1.9/20f0
Wójta Gminy Fatl<ów

z dnia 16 marca 2O2O r.

(miejscowość, data)

(dane pracodawcy)

(dane pracownika)

Polecenie pracy zclalnej

Na podstalvie art' 3 rrstawy z dnla 02 marca 2020 r. o szczególnyclr rozwi4zaniaclr
zwi4zanych z zapobieganiem' plzeciwdziałaniem t zwalczaniem COVID-19, inrrych chorób

zakainych oraz Wywołanych rrimi s1.trracji kryzyso\ĄYch (Dz,U, z20f0.poz.374'), polecam

Świadczenie placy w sposób zdalny'tj. poza siedzib4 zakł.adtt pracy w nliejscu Pani/ Pana

zamieszkania w okresie od dnia ... do dnia

Jednocześnie proszę o wdrozenie następr'rjącyclr procedur pracy zdalnej:

1. kontakt z interesantami tylko za pośredrrictwem poczty elektronicznej lub w formie
telefbnicznej na nr tel. lrrb adres podany do wiadorności na drzwiach wejściowyclr
pracodawcy.

f . miejscem pracy jest miejsce zamieszhania pracownika lub inne wslpzane rniejsce

Pracodawca informrrję, Że będzie sprawował nadzot nad

komtrnikowanie się drog4 elektroniczn4, a odbiór wynikow
pomoc4 poczty t narzędzi elektronicznych.

wykony
pracy

nr,'L,

(podpis pracoclawcy)

n4 prac4 poptzez
stępować będzie za


