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Zarząrlzenie f)yrel<tora biura nr l3l20ż0
w sprałvie wprowaeNzenia dotlatkow,vclr działań lv celu zaPobiegania
zakażeniom i chorobom zakaźnym
lvcześniejszych Zarządzetl l)\,retr'oru O'l'r.o oraz zastosowanvclr
doclatkowych krokorv w walce z koronawiru§eln przez Ministerstwo ZdrorT ia podtrzymuje się
ograniczenia w,pracv biura i rł, obsłudze interesatrtórv przez Biuro Okręgu PZW łv Kator,l'icach.
do dnia 30 rvrześrria ?O20 r
1, W dniach od l do 30 rvrześnia ż020 r. Biuro Okręgu PZW rv Iiatc"xvicach pracuje

W

narł,,iązatrilt

iio

,.

rv ograrriczotrytn zakresie osoborłyrn.

2. WsJystkie spotkania lionlisji odbyrvac się bęcją tylko na sali korlfbrerlcYlnej,
przewoclniczący pOszczegolrrych konrisji zoborviązarri są do rezerwacji sali rv sekretariacie
jedrrego w ciągu
bir.rra z kilkudniorvyn1 nuypr".dzeniem, Ograrricza się iloścptLsieclzeń dcl
clnia orgatńzacja ipotkaii na sali pr_lcharorvej lLlb w inrryclr poniieszczeniach bir-rrclrł'_1'ch
rv dalszym ciągu pozostaje zatvieszona do cldwołania.
3. obsługó interesantclr,v piz,ez dztał księgowości ogranicza się c1o 1brnrY teleforricznej lub
e-nlailorvej.

4, obsfuga kasy i erventualnvch interesatrtow oclbl,rł,ac się będzie lv dniach rid Poniedziałku
do śro?yocl goclz. 7.30 dogodzini, 15.00. lv czrv.lfiek od godz 7.30 do 16 30, a lv Piątek
od godz. 7.30 dtr 13,30
ją]r!g§ę, nalez__v przesvłac pocztą
5. Wszeika kclrespclnrJenc,Ję z koł, w tyrn rapclrtŁ}§g}Lęj
rł' biurze,
trad_vcyjną. W ostateczności clokunlenty nalezY złoz"vc w \Vyzllaczonyfil miejscu
z pomini ęcietn łrezpośl,eclniego kontaklr:.

na zrtaki nalezy skłaclac poprzez skrzynkę e_nrailorvą
w lbrmie skanu poclpisanegrr r,rłriosku i telefonicznie

6.

Zallrorvięnia

7

ustaiic termin odbioru.
\Ą/szelkie operacje l,r,płat

]

i

rvl,płat realizorł,ane będą rvyłącznie rv formie przeIelvorv

bankcrłych,
8. o1.;ołviąikienr pracorł,nikctw jest stosorvanie rvszelkich środkow zatriezpieczającYch, w t-vnr
przestrzegalria rrclległościmin. 1,5 ]11 ponriędzy pracownikanri. .uzvlvania rękaivic
jednorar.",rn,ego uruiku oraz śroelkórv dez_v-nf'ekrrjących i ołllłazającYchclr"lstęPnl'ch
lv lriurze.
Proszęobezrvz*ulędneprzestrzeganieograrriczeńwynik'ająciuchzrvpror,vadzon\'chzasad

profi iaktyczno_zapobiegawczych przez wszystkich zaiilteresowanyclr.

