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"'1\111'IY ŚWILCZA
Zarządzenie

woj. podkarpackie

Nr 85.2020

Wójta Gminy Świlcza
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Świlcza
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1040 z późn o zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 14 ust. 5 i § 18 ust. 1 pkt 2 lit. c
Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
nakazów i zakazów w

związku

zm.) postanawiam, co

następuje:

rozporządzenia

określonych ograniczeń,

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964 ze
§1.

Z dniem 15 czerwca 2020 r. Urząd Gminy Świlcza zostaje otwarty dla interesantów,
załatwiających

1) do

sprawy

odwołania,

bezpośrednio

na stanowiskach pracy, z następującymi ograniczeniami:

w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu

może przebywać

tylko 1

osoba (interesant);
2) w
3)

Urzędzie mogą załatwiać

obowiązuje

dezynfekcja

rąk

pomocy maski, maseczki,
4) osoby

przebywające

sprawy tylko osoby zdrowe;
po wejściu do budynku

przyłbicy

w budynku

określonym

są zobowiązani

do

stanowisku pracy w

oraz zakrywanie ust i nosa przy

albo kasku ochronnego;
Urzędu zobowiązane są

dystansu w stosunku do innych osób
5) interesanci

Urzędu

przebywających

w tym samym czasie w budynku;

złożenia oświadczenia
Urzędzie

o

podając

Gminy,

do zachowania bezpiecznego
obecności

swoje

imię

w danym dniu na

i nazwisko oraz dane

do kontaktu; administratorem tych danych osobowych jest Urząd Gminy ŚWilcza,
reprezentowany przez Wójta; Podane dane

będą

przetwarzane na podstawie

przez okres trwania pandemii koronawirusa i nie

oświadczenia

będą udostępniane

innym podmiotom;

mają

kontakt z osobami

podanie danych osobowych jest dobrowolne;
6) zabrania

się

przebywania na terenie

przebywającymi

7} pracownicy

osobom, które

na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;

Urzędu

wykonywania

Urzędu

wykonujący

zobowiązani są

bezpośrednią

obsługę

interesantów, w czasie jej

do:

a} pomiaru temperatury interesantów;
b} prowadzenia rejestru osób
złożonego oświadczenia

przebywających

na danym stanowisku pracy na podstawie

lub notatki służbowej,

c} obsługi stron w przyłbicach lub maseczkach, w rękawiczkach lub po dezynfekcji rąk.
§ 2.

Przywraca się funkcjonowanie Urzędu Gminy Świlcza w poniedziałki do godziny 1730.
§ 3.

Traci moc moje

zarządzenie

Nr 37.2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia

zmian w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Świlcza .

§ 4.
Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem 15 czerwca 2020 r. i podlega

ogłoszeniu

na stronie

internetowej Urzędu Gminy Świlcza oraz przez wywieszenie w budynku tego Urzędu.
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