Zarządzenie Nr 13/2020
Starosty Sępoleńskiego
z dnia 15 maja 2020 roku

w

sprawie:

wprowadzenia

Instrukcji

postępowania

dla

pracowników

Starostwa

Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim w związku z ogłoszeniem stanu
zagrożenia epidemicznego w Polsce.
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. poz.374) w związku z art. 207 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy
(Dz.U.2019.1040 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadza się w Starostwie
Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim Instrukcje postępowania dla pracowników:
1) Instrukcję bezpieczeństwa w kontaktach z klientami, którzy korzystają z usług Starostwa
Powiatowego, stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia;
2) Instrukcję bezpiecznego zdejmowani rękawiczek jednorazowych, stanowiąca załącznik nr 2
do Zarządzenia;
3) Instrukcję bezpiecznego użytkowania maseczek ochronnych, stanowiącą załącznik nr 3 do
Zarządzenia;
4) Instrukcję poprawnego mycia rąk, stanowiącą załącznik nr 4 do Zarządzenia.
§ 2. 1. Instrukcje, o których mowa w § 1 udostępnia się do wglądu pracowników w Wydziale
Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (na stanowisku ds. kadr) oraz przez publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.
§ 3. 1. Zobowiązuje się Dyrektorów wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w
Sępólnie Krajeńskim do zapoznania podległych pracowników z instrukcjami BHP wymienionymi w § 1
niniejszego zarządzenia do stałego egzekwowania przestrzegania wymogów i postanowień zawartych
ww. Instrukcjach.
~2. Pakt zapoznania z instrukcjami, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia pracownicy
potwierdzają na piśmie w rejestrze prowadzonym przez pracownika ds. kadr Starostwa, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Instrukcje określają zasady postępowania w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2
wywołującym chorobę COVID-19.
§ 5. Procedury mają również na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny warunków pracy oraz
ochronę przed rozprzestrzenianiem koronawirusa.
§ 6. Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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