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Zarządzenie Dyrektora biura nr 4l202a
w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania

zakażeniom i chorobom zakaŹnym

W nawiązaniu do Zarządzenia Dyrektora biura nr 312020 z dnia 17.03.2020 r, oraz
zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronaw,irusem przez Ministerstwo Zdrowia
wprow-adza się ograniczenia. w pracy biura i w obsłudze interesantów przęz Biuro Okręgu PZW
w Katowicach, do dnia l5 kwietnia 2020 r.:

1. W dniach od 01 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. Biuro Okręgu PZW w Katowicach
pracuje w ograniczonym zakresie wtrybie dyzurów i pracy zdalnej.

2. Organlzacja w,szelkich spotkań w sali konferencyjnej Biura lub innych pomieszczeniach
biurowych w dalszym ciągu pozostaje zaw-ieszona do odwołania.

3. Obsługę interesantów ogranicza się do formt,telefonicznej lub e-mailowej. W przypadku
konieczności przyjechania do biura, należy ustalić to telefonicznię z Dyrektorem Biura lub
osobę upowaznioną.

4. Obsługa kasy i ewentualnych interesantów," po wcześniejszynr ustaleniu telefonicznym.
odbywać się będzie do godziny 12.00

5, Wszelką korespondencję z kół. w t.v-m raport}, kasowe i bankowe. należy przesyłać pocztą
tradyc_vjną, W ostateczności dokumenty- na|eży złożyć w Wznaczonym miejscu w biurze,
z pominięciem bezpośredniego kontaktu.

6" Zamówienia na znaki na|eży składać poprzez skrzynkę e-mailową
: l , ,:, :] w formie skanu podpisanego wniosku i telefonicznie
ustalic termin odbioru,

7. Wszelkie operacje wpłat i wypłat realizowane będą wyłącznie w formie przelewów
bankowyclr.

8. Ze sprarvanri niewymagającyrni pilnego tr.vbu postępowania, proszę wstrzymać się
do czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego.

9. Obowiązkiem pracowników jest stosowanie wszelkich środków zabezpieczających, w tyrn
przestrzegania odległości min. 1,5 m pomiędzy pracownikami. uzywania rękawic
jednorazowego użytku oTaz środków dez,vnfekujących i odkażających dostępnych
w biurze.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie, ograniczeń wynikający,ch z wprowadzonych zasad
profi laktyc zno -zapobiegawczych przez wszystkich zainteresowanych.


