
BURMISTRZ Ml ASO. 
Golubia-Dobrzynia 

woj.kujawsko- pomorska 

ZARZĄDZENIE NR 31/2020 

BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ogólnej procedury postępowania w przypadku podejrzenia możliwości 

zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 31 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 od 20 kwietnia 2020 r. aż do odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta Golubia-

Dobrzynia ogólną procedurę postępowania w przypadku podejrzenia możliwości zarażenia się 

koronawirusem SARS-CoV-2. 

§ 2 

1. Każdemu pracownikowi przed przybyciem do miejsca pracy zaleca się dokonanie 

samopomiaru temperatury ciała. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru powyżej 

37,5°C, pracownik powinien powstrzymać się od przybycia do pracy i uzyskać poradę lub 

konsultację lekarza pierwszego kontaktu. 

2. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, w sekretariacie Urzędu Miasta 

Golubia-Dobrzynia pracownicy na własną prośbę mogą być poddawani profilaktycznym 

pomiarom temperatury ciała przed rozpoczęciem pracy i w trakcie dani pracy. Pracownik 

sam dokonuje pomiary. 

3. Pracownicy, u których pomiar wykazał temperaturę ciała powyżej 37,5°C, powinni 

powstrzymać się od świadczenia pracy i skonsultować swój stan zdrowia z odpowiednimi 

służbami sanitarnymi, zgodnie z zasadami wynikającymi ze stanu zagrożenia 

epidemicznego w kraju. 



4. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz przepisów prawa powszzechnie obowiązującego w zakresie zagrożeniem 

chorobą COYID-19. 

§ 3 

1. W przypadku gdy pracownik: 

1) w trakcie wykonywania pracy stwierdzi, że występują u niego objawy wskazujące na 

możliwość zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 lub 

2) ustali, niezależnie od wystąpienia jakichkolwiek objawów, iż miał kontakt z osobą 

zakażoną, 

winien niezwłocznie powstrzymać się od wykonywania pracy i zgłosić ten fakt 

telefonicznie przełożonemu. 

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, powinien powstrzymać się od bezpośrednich 

kontaktów ze współpracownikami oraz udać się do wskazanego przez przełożonego 

wyznaczonego pomieszczenia (sala nr 1 Urzędu Miasta) w celu oczekiwania na dalsze 

zalecenia właściwych służb sanitarnych. Po opuszczeniu pomieszczenia przez pracownika 

pomieszczenie nie może być użytkowane do czasu przeprowadzenia dezynfekcji przez 

Wydział Gospodarki Komunalnej. 

3. W każdym przypadku podejrzenia zachorowania na Covid-19 Pracodawca zgłasza taka 

informację do Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu 

ponadto uzgadniając dalszy tryb postępowania.. 

4. Na polecenie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu 

Pracodawca przekazuje informację o osobach z którymi miał kontakt pracownik o którym 

mowa w ust 3. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Organizacyjnego. 

§ 5 

wchodzi w życie z dniem podpisania. n wski 


