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Katowice, dnia 14.04.2020 r. 

Zarządzenie Dyrektora biura nr 5/2020 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania 

zakażeniom i chorobom zakaźnym 

W navv i ązaniu do Zarządzeni a Dyrektora biura m 3/2020 z dnia 17.03 .2020 r. , nr 4/2020 
z 3 1.03 .2020 r. oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusern przez 
Ministerstwo Zdrowia wprowadza się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów 
przez Biuro Okręgu PZW w KatO\·Vicach, do dnia 30 kwi etnia 2020 r.: 

1. W dniach od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. Biuro Okręgu PZW w Katowicach 
pracuje w ogra ni czonym zakresie w tryb ie dyżurów i pracy zdalnej. 

2. Organi zacja wszelkich spotkai'l w sali konferencyjnej Biura lub innych pomieszczeniach 
biurowych w dal szy m ciągu pozostaj e zawieszona do odwołania. 

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

4. Obsługa kasy i ewentua lnych interesantów, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, 
odbywać s i ę będz i e do godzin y 12.00. Czas pracy biura w siedzibie okręgu ogranicza się 
do godz. 14 .00. 

5. Wsze lką korespondencję z kół, w tym raporty kasowe i bankowe, należy przesyłać pocztą 

tradycyjną. W ostateczności dokumenty należy złożyć w wyznaczonym miej scu w biurze, 
z pominięc iem bezpośred niego kontaktu. 

6. Zamówienia na znaki nal eży składać 
sckrctar iat(t1l.opzw.wcbscrwcr.pl w formie skanu 
u sta li ć termin od bioru . 

poprzez skrzynkę e-mailową 

podpisanego wniosku i telefonicznie 

7. Wszelkie operacje wpłat i wypłat reali zowane będą \IV)' łącznie w formie przelewów 
bankowych. 

8. Ze sprawam i ni ewymagającym i pilnego trybu postępowania , proszę wstrzymać się 

do czasu odwołania podwyższonego zagrożenia epidemicznego. 
9. Obowiązkiem pracowników j est stosowanie wszelkich środków zabezpieczających , w tym 

przestrzegania odległości min . 1,5 m pomiędzy pracownikami, używania rękawic 

jednorazowego użytku oraz środków dezynfekuj ących i odkażających dostępnych 

w biurze. 
Proszę o bezwzględne przestrzeganie, ograniczet1 wynikających z wprowadzonych zasad 

profil aktyczno- zapo biegawczych przez wszystkich za interesowanych. 




