Złota dnia 19 marca 2020 rok.

ZARZADZENIE NR 2/2020
Kierownika Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Złotej
W związku z ogłoszeniem przez Premiera Rządu stanu epidemii w Polsce związanej
z korona wirusem zarządzam do wykonania następujące prace i wprowadzenie nowej
organizacji pracy w siedzibie zakładu i na obiektach eksploatowanych przez zakład,
§1
Z dniem 23 marca 2020 roku zarządzam zamknąć teren zakładu, wszystkie furtki i
bramy eliminując w ten sposób zagrożenie zarażenia wirusem pracowników
zatrudnionych na ternie bazy i w biurze przez osoby z zewnątrz.
§2
Na bramach i furtkach umieścić w zafoliowanych kartkach informację, że kontakt z
pracownikami zakładu i biurem może odbywać się tylko przez telefon lub drogą
mailową. W informacji należy zamieścić także nr rachunku bankowego zakładu,oraz
że przyjmujemy tylko sprawy pilne do wykonania i realizacji oraz odczyty
wodomierzy. Zakład ze względu na zaistniały stan ogłoszonej epidemii nie
przyjmuje do odwołania nowych zleceń od mieszkańców i zawiesza wykonywanie
przyjętych wcześniej starych zleceń.
§3
W przypadku pilnej potrzeby załatwienia klienta wymagającego bezpośredniego
kontaktu np. wydrukowanie i wręczenie faktury pracownik biura zobowiązany jest
do używania maski ochronnej i rękawiczek i podaje żądany dokument w torebce
foliowej wieszając ją na bramie lub furtce ogrodzenia bazy polecając klientowi
oddalenie się na odległość od ogrodzenia na minimum 4mb.
Sposób ten należy stosować w ostateczności gdy nie ma możliwości załatwienia
sprawy np. drogą telefoniczną, elektroniczną lub inną.
§4
Do czasu obowiązywania epidemii odczyty wodomierzy należy wykonywać poprzez
wydrukowanie faktur na podstawie prognozy w biurze zakładu i dostarczenie
odbiorcom wody do skrzynek pocztowych unikając bezpośredniego kontaktu z
osobami zamieszkującymi daną nieruchomość. Prace te należy wykonywać w
rękawiczkach i w maskach zachowując najdalej idące środki ostrożności unikając,

bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Inkasenci zostają zwolnieni z
przyjmowania od kontrahentów należności za pobraną wodę i dostarczone ścieki.

§5
Zobowiązuję wszystkich pracowników po przybyciu do pracy do odkażania rąk
środkami dostępnymi w zakładzie oraz używania rękawic ochronnych i w razie
potrzeby używania masek ochronnych. Należy do minimum ograniczyć kontakty z
osobami z zewnątrz , jeżeli zachodzi taka konieczność zachować bezpieczną
odległość od osoby przynajmniej 4 mb. Pracownicy z podwyższoną temperaturą, lub
dolegliwościami chorobowymi mają obowiązek zgłoszenia w/w faktu kierownikowi
zakładu a w przypadku jego nieobecności osobie zastępującej kierownika, który
podejmuje decyzję o jego zwolnieniu z obowiązku wykonywania pracy.
§6
Wszystkie prace związane z usuwaniem awarii sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych w miejscach zamieszkania ludności wykonywać bez możliwości
dostępu osób niepowołanych do miejsca wykonywania prac, poprzez odpowiednie
oznakowanie taśmą ostrzegawczą terenu awarii zachowując odległość minimum
5mb od miejsca pracy ludzi i sprzętu.

§7
Pracownikom biorącym udział w usuwaniu awarii kanalizacyjnych lub związanych
z pracą na oczyszczalniach ścieków, zabraniam przebywać w strefie ochrony
bezpośredniej ujęć wody jak również na na samych ujęciach wody.
Warunkowo dopuszczam możliwość pracy w/w pracowników po uprzednim
odkażeniu i zmianie ubrania ochronnego i obuwia.
§8
W celu zachowania właściwych parametrów bakteriologicznych rozprowadzanej
wody zarządzam prewencyjne chlorowanie wody zgodnie z ustaloną procedurą na
każdym ujęciu wody, przez operatorów ujęć. Ujęcia wyposażone w filtry do
uzdatniania wody tj. ujęcie Chroberz i Stawiszyce należy bezwzględnie utrzymać we
właściwej funkcjonalności stosując częstotliwość i czas płukania wstecznego
uzależnionego od ilości wydobytej wody ze studni głębinowej. Obowiązuje
bezwzględny zakaz przebywania osób niepowołanych na terenie ujęć.
*9
W celu nieprzerwanego dostarczania wody i odbioru ścieków zobowiązuję

operatorów ujęć wody i oczyszczalni ścieków do wzmożonej codziennej kontroli
pracy urządzeń do dostarczania wody i oczyszczania ścieków na oczyszczalni
ścieków w Złotej i Chrobrzu, pracy przepompowni wody w Kostrzeszynie oraz w
Probołowicach oraz przepompowni ścieków w Złotej, Niegosławicach,
Nieprowicach, Biskupicach i w Chrobrzu . Stwierdzone awarie należy bezzwłocznie
usunąć.
§ 10
Mając na uwadze zachowanie płynność pracy zakładu w warunkach ogłoszonej
epidemii i potencjalnego zarażenia korona wirusem, część pracowników biurowych
jak i pracowników na stanowiskach robotniczych kieruję na urlopy wypoczynkowe,
bez względu czy pracownik posiada urlop zaległy czy bieżący, aby w przypadku
zaistniałej kwarantanny była możliwość zastąpienia części pracującej załogi przez
pracowników przebywających na urlopach.
Ilość pracowników biurowych minimum - 2 osoby,
Ilość pracowników fizycznych minimum - 3 osoby w tym 1 operator koparki.

§ 11
Zarządzenie obowiązuje do czasu odwołania ogłoszonej epidemii i dotyczy
wszystkich pracowników zakładu.

