Zarządzenie 154/2021
Burmistrza Miasta Poręba
z dnia 10 września 2021 roku
w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Miasta Poręba
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt.: Dz.
U. z 2021 r., poz 1372), art. 207 i 211 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks
pracy (jt.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam, co następuje:
§1
1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się
wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zachorowań, mając na uwadze ochronę zdrowia
pracowników Urzędu Miasta Poręba, zobowiązuję wszystkich pracowników od dnia
10 września 2021 roku do odwołania do zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki we
wszystkich przestrzeniach wspólnych budynku Urzędu Miasta Poręba, we wszystkich
pomieszczeniach w których znajdują się petenci Urzędu Miasta Poręba oraz we wszystkich
pomieszczeniach, w których znajdują się co najmniej dwie osoby w tym samym czasie.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pomieszczeń socjalnych i toalet.
§2
1. Z obowiązku, o którym mowa w § 1, zwolnieni są pracownicy którzy z własnej inicjatywy
przedstawią pracodawcy aktualny Unijny Certyfikat COVID potwierdzający:
1) pełne zaszczepienie przeciw COVID,
2) powrót do zdrowia (status ozdrowieńca),
3) negatywny wynik testu w kierunku COVID.
2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miasta Poręba do zapoznania się z treścią §
25 ust. 4 -7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, określającego
wyjątki od obowiązku określonego w § 1.
§3
Zobowiązuję wszystkich Kierowników Referatów do nadzorowania stosowania przez
podległych pracowników ochrony o której mowa w § 1.
§4
Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Sekretarz Miasta Poręba.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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