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Zarządzenie nr 15/2020
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie okresowej zmiany organizacji pracy w Laboratorium Wojewódzkim

W związku z trwającą epidemią COVID—l9, W celu ograniczenia ryzyka zakażenia,
rozprzestrzeniania się choroby i związanych z tym konsekwencji W postaci możliwości
Wprowadzenia kwarantanny, na podstawie @ 9 pkt 6) Regulaminu Organizacyjnego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin iNasiennictwaW Poznaniu oraz zapisów 15 g
Tarczy Antykryzysowej

zarządzam co następuje:

5 1. Celem zachowania dystansu społecznego, W tym bezpiecznej odległości między
pracownikami W poszczególnych pracowniach laboratoryjnych i optymalnego wykorzystania
specjalistycznego sprzętu niezbędnego W diagnostyce laboratoryjnej, wprowadzam podział
pracowników na dwie grupy, czego konsekwencją będzie okresowa praca w systemie
dwuzmianowym: I zmiana W godz. 6.00—12.00 i II zmiana W godz. 12.30-18.30. Pozostały
limit czasu pracy stanowić będzie praca zdalna (opracowywanie wyników badań,
przygotowywanie dokumentów etc.), wykonywana poza terenem Laboratorium.

@ 2. W godz. 12.00-12.30 będzie prowadzona dezynfekcja miejsc pracy i stosowanego
sprzętu laboratoryjnego, narzędzi, etc. Dezynfekcja przeprowadzana będzie codziennie przez
osoby wyznaczone przez Kierownika Laboratorium Wojewódzkiego.

@ 3. Potwierdzanie czasu pracy odbywać się będzie na listach obecności, z pominięciem
zegara rejestrującego. By ograniczyć ryzyko infekcji, W okresie obowiązywania Zarządzenia
pracownicy Laboratorium Wojewódzkiego korzystać będą z bocznego wejścia do budynku
Wojewódzkiego Inspektoratu.

54. Zakres zadań poszczególnych pracowników pozostaje niezmieniony, a wysokość
wynagrodzenia i inne uprawnienia pracowników objętych Zarządzeniem pozostają bez zmian.

5 5. Zmiany Wprowadzasię na okres od 31 sierpnia do 30 listopada br.

@ 6. Przyjęte uregulowania mają na celu ochronę zatrudnionych, ale także zapewnienie
wykonania zadań ustawowych urzędu W okresie corocznego nasilenia badań laboratoryjnych
W miesiącach od września do listopada.

5 7. Powyzsze uregulowania wprowadzane są w porozumieniu z pracownikami i za ich
zgodą, zatem nie stanowią zmiany umów o pracę, nie wymagają wypowiedzenia ich
postanowień ani uzgodnień ze związkami zawodowymi.

@ 8. Zarządzenie wchodzi W życie z dniem ogłoszenia.

5 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Laboratorium Wojewódzkiego
i Głównemu Specjaliście ds. Kadr.


