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PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ WCHODZĄCĄ LUB POZOSTAJĄCĄ  

W BUDYNKU URZĘDU GMINY KAMIENICA (ZWANEGO DALEJ URZĘDEM),  

CO DO KTÓREJ ZACHODZI PODEJRZENIE ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 

(TZW. KORONAWIRUSEM) 

 

1. Procedurę należy wdrożyć wobec osób wchodzących na teren Urzędu lub przebywających na 
jego terenie, w tym pracowników Urzędu: 

1) z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem  (w szczególności  

o podwyższonej temperaturze – powyżej 38 stopni Celsjusza, z kłopotami oddechowymi, 
intensywnym kaszlem czy dusznościami), 

2) z których oświadczeń wynika, iż w ciągu ostatnich 14 dni: 

 miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem 

 wystąpiła innego rodzaju okoliczność faktycznie wskazująca na możliwość zakażenia 

koronawirusem 
2. Wobec ww. osób, zwanych dalej osobami objętymi podejrzeniem zakażenia, należy wdrożyć 

różnorodne działania i środki ochrony biernej w określonych strefach dostępu, polegające na: 

1) uniemożliwieniu wstępu do budynku ze względu na objawy wskazujące możliwość zakażenia 

koronawirusem, które zostały zaobserwowane przy próbie wejścia do budynku, 
2) postępowaniu zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi podanymi przez organ 

inspekcji sanitarnej, 

3) sporządzeniu notatki służbowej, w której określone będą czas, okoliczności, przedmioty, 
miejsca i osoby, z którymi miała kontakt osoba objęta podejrzeniem zakażenia. 

3. W przypadku wejścia do urzędu osoby objętej podejrzeniem zakażenia lub stwierdzenia 

podejrzenia zakażeniem koronawirusem u pracownika należy: 
1) wywietrzyć i wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywała ww. osoba 

(pokój, toaleta, itp.), 

2) zdezynfekować drogę dojścia do tych pomieszczeń i elementy, których mogła dotykać ww. 

osoba, 
3) ustalić czy osoby przebywające jej w pobliżu były odpowiednio zabezpieczone i miały bliski 

kontakt z ww. osobą, 

4) odsunąć od świadczenia pracy personel mający bliski kontakt z ww. osobą bez zabezpieczenia 
w środki ochrony osobistej do czasu uzyskania informacji o wyniku testu tej osoby,  

5) zwrócić do właściwego organu inspekcji sanitarnej i postępować zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi wytycznymi, 
6) zawiadomić o podjętych czynnościach wójta lub sekretarza gminy. 

4. Z przebiegu wszystkich zdarzeń związanych z kontaktem z osobą podejrzaną zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 należy sporządzać notatki służbowe. 

 
 

 

 
 

 

 


