
ZARZĄDZENIE NR OR.120.4.2022 

WÓJTA GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

z dnia 25 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 

i wywołanej nim choroby zakaźnej 

 

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

z 2021 r. poz. 1372, 1834 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 149) 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zarządza co następuje: 

 

§1 
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V -2 i wywołanej nim choroby zakaźnej 

od dnia 25.01.2022 do dnia 28.02.2022 r. wprowadza się następujące zasady pracy Urzędu 

Gminy Dobrzyniewo Duże (zwanego dalej Urzędem):  

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poleca się kierownikom referatów Urzędu Gminy Dobrzyniewo 

Duże kierowanie podległych pracowników do wykonywania pracy zdalnej. 

2. Z zakresu pracy zdalnej wyłącza się pracowników realizujących zadania niezbędne do 

zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy 

prawa lub potrzeby Urzędu, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy 

zdalnej. 

3. Praca zdalna odbywa się zgodnie z Regulaminem powołanym zarządzeniem 

Nr 0r.120.45.2020 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 3 listopada 2020 r. 

4. Kierownik referatu jest zobowiązany do ustalania zakresu i bieżącej kontroli pracy zdalnej 

wykonywanej przez podległych pracowników. 

5. Pracownik jest zobowiązany do bieżącego informowania bezpośredniego przełożonego 

o rodzaju wykonywanej pracy zdalnej, za pośrednictwem poczty e-mail, w formie 

dziennych raportów zawierających skrótową informację o wykonywanych czynnościach 

i załatwionych sprawach. 

5. Zapewnia się ciągłą pracę Urzędu od poniedziałku do piątku w następujących godzinach; 

poniedziałek 8.00-16.00; wtorek-piątek 7.30-15.30. 

6. Wejście interesantów do Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże będzie ograniczone do 

przypadków bezwzględnie wymagających kontaktu osobistego. 

7. W wyjątkowych przypadkach, bezwzględnie wymagających kontaktu osobistego, 

interesanci przyjmowani są w przedsionku Urzędu po uprzednim telefonicznym 

umówieniu wizyty. Interesanci przebywający na terenie Urzędu zobowiązani są do 

stosowania maseczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk płynem znajdującym się 

w przedsionku Urzędu.  

8. Interesanci kontaktują się z Urzędem telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem platformy 

ePUAP lub poczty tradycyjnej.  

9. Korespondencję w formie papierowej można przekazywać do Urzędu za pośrednictwem 

skrzynki podawczej zamocowanej na ścianie przy wejściu do budynku, przy 

ul. Białostockiej 25.  

10. Pracownicy Urzędu, w kontaktach z innymi pracownikami oraz interesantami, 

zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych. 

11. Poleca się ograniczenie kontaktów osobistych pomiędzy pracownikami, w pierwszej 

kolejności sprawy służbowe należy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo. 



12. Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej, świadków, rodziców 

i rodzeństwa pary młodej. 

13. Pomieszczenia Urzędu (w szczególności podłogi, klamki, biurka i obsługiwane 

urządzenia) należy systematycznie dezynfekować przeznaczonymi do tego środkami. 

 

§2 

1. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że u pracownika lub klienta wystąpiły objawy 

zarażenia wirusem SARS-Co V -2 zaleca się następujący tryb postepowania: taką osobę 

należy odizolować od pozostałych osób oraz niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku i postępować ściśle według 

jej zaleceń.  

2. Pracownikom Urzędu zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad higieny i ostrożności, 

przede wszystkim:  

a) częste mycie rąk - co najmniej 30 sekundowego mycia rąk wodą z mydłem lub 

detergentem lub korzystanie z dozowników z płynem dezynfekcyjnym.  

b) ochronę podczas kichania i kaszlu - usta i nos należy zakrywać chusteczką lub zgiętym 

łokciem, chusteczkę trzeba jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego pojemnika na 

śmieci, a ręce dokładnie umyć, jak w pkt a),  

c) zachowanie odległości od osób, które kichają i kaszlą - zalecane, aby odsuwać się na co 

najmniej 1-1,5 metra od osób, które mają objawy zakażenia, takie jak katar, kaszel, 

gorączka;  

d) unikanie dotykania oczu, ust, nosa - w ten sposób zarazki szybko przemieszczają się 

z dłoni do organizmu, gdzie mogą wywołać infekcję.  

 

§ 3 

Do dnia 28.02.2022 r. zwiesza się wykonywanie zarządzenia NR OR.120.34.2020 Wójta 

Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 01.09.2020 r. w sprawie podjęcia działań w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V -2 i wywołanej nim choroby zakaźnej  

 

§4 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy 

Dobrzyniewo Duże.  

 

§5 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta, Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom 

referatów Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże.  

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 25.01.2022 r. do dnia 

28.02.2022 r. 

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże 

 

Wojciech Cybulski 


