
Zarządzenie nr 9 /2020

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 19. 03. 2020 r.

w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i
wywołanej nim choroby zakaźnej.

§ 1

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby 
zakaźnej polecam wdrożenie następujących działań:

 1. W czasie godzin urzędowania Urzędu Gminy Wierzbinek zostaje wyznaczone wejście 
    główne od strony wschodniej budynku, jako wejście dla interesantów i mieszkańców   
    Gminy. Z wejść od strony zachodniej, korzystają tylko pracownicy Urzędu Gminy.
    Interesanci i mieszkańcy mogą skorzystać z wyznaczonej toalety, znajdującej się na 
    parterze budynku. Z pozostałych  toalet znajdujących się na parterze i na I piętrze mogą
    korzystać tylko i wyłącznie pracownicy Urzędu Gminy Wierzbinek. W toaletach zostaną 
    umieszczone instrukcje zachowania higieny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 
    Sanitarnego. Na drzwiach do toalet umieszczona zostanie informacja o treści „tylko dla
    interesantów i mieszkańców” oraz ,,tylko dla pracowników Urzędu Gminy”

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz zamawiania posiłków z firm cateringowych. Kierowcy 
    takich firm nie będą wpuszczani na teren Urzędu Gminy Wierzbinek.

3.W godzinach pracy, obowiązuje zakaz opuszczania budynku Urzędu Gminy.
   Wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje zostają odwołane, natomiast pozostałe 
   wyjazdy służbowe każdorazowo pozostają do decyzji Wójta Gminy Wierzbinek lub osoby 
   przez niego upoważnionej. Wyjazdy można realizować tylko i wyłącznie samochodami 
   służbowymi lub prywatnymi środkami transportu, za uprzednią zgodą Wójta Gminy 
  Wierzbinek lub osoby upoważnionej. Nie zaleca się korzystania ze środków transportu 
   zbiorowego.

4. Odwołane zostają wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami 
    zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

5. Funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi 
    procedurami. Proszę o informowanie i zachęcanie mieszkańców do ograniczenia kontaktów
    bezpośrednich i załatwiania spraw telefonicznie, mailowo  a także dokonywania wpłat 
    przelewami elektronicznymi.

6. Wszelkie obowiązujące druki lub wzory wniosków powinny być dostępne w hollu 
   głównym. W przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy, pracownik
   Urzędu Gminy zejdzie do interesanta.

7. Do 27 kwietnia 2020 r. zawieszone zostaje działanie punktu Gminnej Komisji 
   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



8. Śluby cywilne udzielane będą jedynie w obecności pary młodej i świadków.

9. Posiedzenia Zespołu ds. monitorowania sytuacji w związku z rozprzestrzenianiem się 
   wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej (zwanym dalej: Zespołem) 
   odbywa się na zarządzenie Przewodniczącego zespołu.

10. Ponadto zamieszczone zostanie ogłoszenie z prośbą do mieszkańców o załatwianie spraw 
     urzędowych telefonicznie, drogą e-mail, a także dokonywanie wszelkich wpłat za 
     pośrednictwem przelewów bankowych, w każdym przypadku, w którym nie jest konieczne
     osobiste stawiennictwo w Urzędzie.

§ 2

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




