Piekary Śląskie, 01.09.2021r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2021
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Piekary Śląskie z dnia 01.09.2021r.
w sprawie: zasad postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom
przebywającym na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich
w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem
SARS-Co V-2
Na podstawie:
- ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 1583),
- § 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich
oraz w trosce o zdrowie interesantów i innych osób wchodzących do budynku Powiatowego
Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich zwanego w dalszej części PUP;
zarządzam, co następuje:

§1
Zasady dotyczące interesantów wchodzących do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Piekarach Śląskich
1. Wszyscy wchodzący i przebywający w budynku PUP obowiązani są do:
a) zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa,
b) dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji rąk lub w przypadku przeciwskazań
zdrowotnych do nałożenia rękawiczek jednorazowych.
2. Z obowiązku określonego w ust. 1 pkt a) zwolnione są: dzieci do ukończenia 5. roku życia
oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodów zdrowotnych.
Osoby te na żądanie pracownika PUP mają obowiązek okazać zaświadczenie lekarskie lub inny
dokument potwierdzający powyższe.
3. Do odkrycia ust i nosa zobowiązane są osoby w przypadku konieczności identyfikacji lub
weryfikacji tożsamości lub w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub
głuchoniemą.
4. Na terenie PUP mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.

5. Wszyscy przebywający na terenie PUP mają obowiązek zachowywać odległości od drugiej
osoby (niespokrewnionej) na korytarzu i w poczekalni zgodną z obowiązującymi przepisami
prawa, tj. min. 1,5 m.
6. Osoby przychodzące do PUP obowiązane są:
a) stosować się do poleceń i wskazówek pracowników PUP,
b) nie przemieszczać się w strefach przeznaczonych tylko i wyłącznie do korzystania przez
pracowników PUP,
c) poruszać się wyłącznie w strefach bezpośrednio związanych z obsługą,
d) opuścić budynek niezwłocznie po załatwieniu sprawy,
Zaleca się aby posługiwać się własnym długopisem/piórem.

§2
Zabrania się wstępu na teren PUP:
1. Osobie, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynikającego z
wystąpienia u tej osoby jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci np.:
a) gorączki,
b) kaszlu,
c) duszność i kłopotów z oddychaniem.
d) bóli mięśni i ogólnego zmęczenia,
e) utraty węchu, smaku.
2. Osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która objęta jest izolacją
w warunkach domowych.
3. Osobie objętej kwarantanną.
§3
Osoby wymienione w § 2 nie powinny zgłaszać się osobiście do PUP. W powyższych
wypadkach powinny podjąć stosowne czynności celem usprawiedliwienia swojej nieobecności.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

