ZARZĄDZENIE NR 02/2021
Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o. w Gdyni
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie: organizacji pracy w obiektach Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Spółka
z o.o. w Gdyni w związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii wywołanej
wirusem SARS-CoV-2.
Działając na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych i ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, tj. z 20 października 2020 r. ze zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz.
447, tj. z 12 marca 2021 r. ze zm.)
§1
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

W budynkach i na terenie zewnętrznym Spółki wprowadza się obowiązek zakrywania ust
i nosa przy użyciu maseczki. Obowiązek powyższy jest wyłączony w pomieszczeniach,
które są stałym miejscem pracy pracownika, o ile przebywa w danym pomieszczeniu tylko
jedna osoba.
Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w maseczki wielokrotnego użytku.
Maseczki jednorazowe dostępne są:
a) u Dyspozytora w Wydziale Ruchu - dla kierowców oraz dla pracowników Wydziału
Ruchu,
b) u Dyrektora, u Mistrza lub w sekretariacie – dla pracowników Zaplecza Serwisowego
oraz dla pracowników administracyjnych.
Kierowca autobusu kierujący pojazdem i przebywający w kabinie nie ma obowiązku
używania maseczki.
Maseczka, zarówno czysta, jak i użyta powinna być przechowywana w foliowym
woreczku bez kontaktu z innymi przedmiotami i powierzchniami.
Maseczka wielokrotnego użytku musi być prana i przeprasowana po każdorazowym jej
użyciu.
Pranie powinno się odbywać w temperaturze min. 60 stopni przez min. 30 minut.
§2

1.
2.
3.
4.

Pracownicy zobowiązani są do zapoznania się i stosowania instrukcji dotyczących
prawidłowego mycia rąk oraz zakładania i zdejmowania maseczki.
Każdy pracownik, od stawienia się do pracy, zobowiązany jest do regularnego
i dokładnego mycia rąk przy zastosowaniu ciepłej wody z mydłem lub zdezynfekowania
dłoni dostępnym środkiem do dezynfekcji
Należy ograniczyć do minimum poruszanie się po zakładzie pracy. Po opuszczeniu stałego
miejsca pracy pracownicy zobowiązani są zakrywać usta i nos maseczką.
Sprawy, które wymagają współdziałania pracowników wykonujących pracę w osobnych
pomieszczeniach, powinny być załatwiane za pomocą komunikacji telefonicznej lub
elektronicznej.

5.
6.
7.

W razie konieczności przeprowadzenia spotkania, powinno ono odbyć się z zachowaniem
dystansu społecznego.
Pobyt na terenie Spółki pracowników kontrahentów należy ograniczyć do spraw pilnych,
które nie mogą być załatwione telefonicznie bądź elektronicznie.
Pracownicy Spółki są zobowiązani do egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa
od pracowników kontrahentów w czasie ich pobytu w obiektach Spółki.
§3

W czasie pandemii koronawirusa zaleca się:
1. Przychodzenie do pracy zdrowym, bez objawów zakażenia;
2. Częste mycie rąk;
3. Utrzymywanie dystansu społecznego wynoszącego 1,5 – 2 metrów pomiędzy
rozmówcami;
4. Stosowanie maseczek ochronnych w bezpośrednim kontakcie z innymi;
5. Zwracanie szczególnej uwagi na higienę miejsca pracy.
§4
Zarządzenie zostanie umieszczone na wszystkich tablicach ogłoszeń Spółki.
§5
Tracą moc zarządzenia nr 11/2020 z 16 kwietnia 2020 roku oraz 23/2020 z 28 listopada 2020
roku.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2021 roku.

