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Zar z4dzenie Nr t1.4. nozo

Zachodniopomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie

zdnia ll maja 2020 r.

w sprawie Instrukcji wprowadzaj4cej Srodki bezpieczefstwa zapobiegaj4ce rozprzestrzenianiu sig
COVID-19 w Wojew6dzkim Inspektoracie ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Koszalinie

w Koszalinie

;I
Wojew6dzkiego lnspektoratu Ochrony noSfil

astgpuje

$1

W Wojew6dzkim Inspektoracie ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie wprowadza sig

'Instrukcjg wprowadzaj4c4 Srodki bezpieczefstwa zapobiegaj4ce rozprzestrzenianiu sig COVID-19
w Wojew6dzkim Inspektoracie ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Koszalinie w Koszalinie, stanowi4c4
zal4cnik do niniej sze go zarzqdzenia.

$2

Zarz4dzenie wchodzi w Lrycie z dniem podpisania.

Zachodniopomo rsl ZKl lllSpvr,v,
Ochrony RoSl iennictwa



Zal4cmk do Zat z4dzenra Nr 4,4 I zozo

z dnia l1 maja 2020 r. Zachodniopomorskiego

Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin

i Nasiennictwa w Koszalinie

Instrukcja wprowadzaj4ca Srodki bezpieczerttstwa zapobiegajace rozprzestrzenianiu sig

COVID-19 w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony RoSlin i Nlasiennictwa w Koszalinie

w Koszalinie

1. W celu bezpiecznego powrotu do n zakladuplacy pracodawca

wprowadza Srodki prJ*ettcy.lne, kt6re niarczprzestrzeniania

COVID-19.

Dzialania organizacYjne:

1)

Dzialania przeciwePidemiczne :

1) Nalezy zachowywa6 czystoSd w miejscu p dochowania

**onk6* higieniczno- sanitarnycn: aez Srodowiska pracy tj'

blat6w, potEczy, klamek, wypo saZenia techniczne go'

Pra,;ownicy-wykonuj4cy ptutg w terenie ilIszEzabezpieczad sig w Srodki ochrony

osobistej.
3) Nalezy Lvtracaluwagg, aby petenci poruszaj4cy sig po za\<Nadzie pracy nosih

maseczki i dezYnfekowali rqce.

4) Poc
a

laK
IW,
nosa podczas kaszlu i kichania zapobieg

wirus6w.
5) Na.tezy pozostawa6 w domu w przypadku choroby'

2)
3)
4)

5)
6)

NaleZy redukowa6 kontakt frzyczny migdzy pracownikarni - plzerw na posilki

powinny by|zorganizowane *iuti spos6 aby ograniczylliczbgos6b przebywaj4cych

* ty,n t*y- ciasiew stol6wce, pokoju \azienrce, szatn;

Naie,zy zaciowa1 odstqp minimum 1,5 m anowiskami pracy'

NaleZy dba6 o sprawnq i wydajn4 wentylacjg pomieszczeri pracy'

Nalezy zachowa'dystans do ) mw kontaktach migdzy osobami, w miarq moZliwoSci

ograniczat ' do

sied:zib pos

NaleZy ogr
NabZy poinformowad podmiot u kt6rego

aby zapewniLbezpieczne warunki pracy dla inspektor6w wIoRiN.

2)



Dzialania zap o bie ga w czel. p odej rzenie wyst4pie nia zakaLenia u p racownika.

1) Pracownicy z objawami zakuzenia COVID - 19 nie mog4 przychodzi6 do pracy.
Nakazuje sig stosowanie do wytycznychGl6wnego Inspektora Sanitarnego dostgpnych
na stronach gis. gov.pl, a tak2e obowiguj 4 cy ch przepis6w prawa.

2) W przypadku stwierdzenia podwyhszonej temperatury ftrowyzej 38 stopni C) lub
wytulnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, zle samopoczucie, trudnoSci w
oddychaniu, dana osoba nie moZe zosta1 wpuszczona na teren zakJadu. W takim
przypadku, nakazuje sig stosowanie do zalecef GIS.

3) Pracownik, kt6ry m6glnaruzi6 sig na zakuircnie COVID-l9 pozazakJadem pracy musi
zglosil taki fakt do pracodawcy.

2. Wszyscy pracownicy zobowiqzant sq, do przestrzegarria tnstrukcji i zasad w niej
zawafich.
3. Kierownicy kom6rek organizacyjnych zobowi4zant s4 do nadzoru nad wykonywaniem
przez pracownik6w ww. zasad.

dziti tnsoehior

iennictwa

Hawryl


