
ZARZĄDZENIE Nr  51/2020 

                                               WÓJTA  GMINY  KLUCZEWSKO 

                                                           z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

 

 zmiany zarządzenia w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy 

Kluczewsko. 

 

     Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713),  § 10 ust.2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 

2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz.U. 

 z 2020r. poz. 491)  oraz § 24   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2020r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii  ( Dz.U. z 2020 r. poz. 697 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

    § 1. W Zarządzeniu Nr 30/2020 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie  ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Kluczewsko wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1.  W § 1. dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

1) „4.  Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do: 

a) zachowania 1,5 m  odległości od stanowisk pracy , 

b) dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie dozowników z płynem 

dezynfekcyjnym; 

c) stosowania rękawic jednorazowych, 

2) wyznacza się pracowników Urzędu Gminy Kluczewsko Panią Bakalarz Monikę i Panią 

Renatę Rak do wydawania, kontroli i uzupełniania płynów dezynfekcyjnych zgodnie  

z instrukcją postępowania wydaną przez Wójta Gminy Kluczewsko. 

 

2) „5. 1) w przypadku zaistnienia podejrzenia, że u pracownika lub petenta wystąpiły objawy 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zalecam następujący tryb postępowania: 

a) daną osobę należy odizolować od pozostałych poprzez umieszczenie  w pomieszczeniu na 

parterze, nadzór nad tą osobą przejmuje wyznaczony przez Wójta Gminy lub Sekretarza 

Gminy pracownik, 

b) następnie należy niezwłocznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

we Włoszczowie, 

2) z toalet  na pierwszym piętrze oraz na drugim piętrze mogą korzystać tylko i wyłącznie 

pracownicy Urzędu Gminy i Komunalnego Usługowego Zakładu Gospodarczego .W 

toaletach zostaną umieszczone instrukcje zachowania higieny zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. Na drzwiach do toalet umieszczona zostanie informacja o 

treści „tylko dla pracowników”. Do użytku petentów przeznaczona zostaje toaleta na parterze 

budynku. 

  

     § 2.Treść zarządzenia podlega opublikowaniu poprzez umieszczenie na stronie 

podmiotowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przez wywieszenie 

ogłoszenia w siedzibie Urzędu. 

 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Kluczewsko. 

  

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania. 


