
STAROSTA, wRzEs1l'4 
Załącznik 

do Zarządzenia nr 18/2020 
Starosty Wrzesińskiego 

z dnia 04 września 2020 r. 

Regulamin organizacji pracy w Starostwie Powiatowym we Wrześni 
w okresie trwania stanu epidemii 

1. Wejście i wyjście do urzędu przez pracowników odbywa się tylko jednym wejściem 

znajdującym się od strony parkingu — tzw. pochylnią. Wejście do urzędu możliwe jest 

tylko z zasłoniętymi ustami i nosem. 

2. Po wejściu do urzędu należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. 

3. Bezwzględnie należy zachowywać dystans minimum 1,5 m między osobami, zarówno 

podczas pracy jak również podczas przebywania w częściach wspólnych budynku. 

4. W ciągach komunikacyjnych na terenie urzędu, w toaletach oraz pozostałych 

częściach wspólnych przemieszczanie się dopuszczalne jest tylko z zasłoniętymi 

ustami i nosem. 

5. Do budynku Starostwa Powiatowego możliwe jest wejście pracowników jednostek 

podległych, radnych oraz innych uprawnionych osób z zachowaniem procedur reżimu 

sanitarnego — (dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, zasłonięte usta i nos w 

czasie pobytu w urzędzie, zachowanie odpowiedniego dystansu). 

6. Osoby, o których mowa w punkcie 5, przyjmowane są przez pracowników wydziałów 

odpowiednich dla załatwianej sprawy. 

7. W każdej komórce organizacyjnej prowadzony jest rejestr spotkań z osobami spoza 

urzędu. Wzór dziennika stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

8. Zaleca się jak najczęstsze mycie rąk wodą z mydłem oraz dezynfekcje rąk. 

9. Wietrzenie pomieszczeń powinno odbywać się średnio co 3 godziny. 

10.Pracownik Urzędu, u którego pojawią się w trakcie pracy objawy zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV- 2 zgłasza ten fakt bezpośredniemu przełożonemu • 

i opuszcza urząd. 

11 Pracownik, który zauważy podczas obsługi interesanta, ze ma on objawy zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV- 2 zgłasza ten fakt bezpośredniemu przełożonemu 

i do PPIS we Wrześni. Interesant jest zobowiązany opuścić urząd. 



12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronavvinisł, 

a tnke obowiązujących przepisów prawa. 
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