
ZARZĄDZENIE  Nr 46/2020 

Wójta Gminy Samborzec  

z dnia 25 maja 2020 roku 

 

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników 

 i interesantów Urzędu Gminy Samborzec w związku z potencjalnym zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 roku poz. 878) w związku z ustawą z dnia  

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Z dniem 25 maja 2020 roku wznawia się bezpośrednią obsługę Interesantów  

w Urzędzie Gminy w Samborcu na poniższych warunkach: 

-  do odwołania ogranicza się liczbę interesantów przebywających w budynku urzędu gminy,  

- dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym  

z pomieszczeń biurowych urzędu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko 

obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, 

- przy załatwianiu swoich spraw w urzędzie gminy każdy z interesantów musi przestrzegać 

obowiązujących ograniczeń i nakazów wprowadzonych na czas obowiązywania stanu 

epidemicznego tj.: 

1) nakazu zasłaniania nosa i ust,  

2) nakazu noszenia rękawiczek ochronnych, 

3) nakazu dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji,  

4) nakazu zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy osobami - minimum 2 metry, 

5)        posiadania ze sobą własnego długopisu. 

 

 

 



§2 

1. W dalszym ciągu zalecam interesantom, aby w miarę możliwości, wszelkie sprawy 

urzędowe starali załatwiać się telefonicznie bądź za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

2. Interesanci w sprawach pilnych, nie dających załatwić się innymi środkami komunikacji,  

będą obsługiwani w Urzędzie Gminy w Samborcu po spełnieniu warunków 

wymienionych w §1. 

§3 

Pracownicy urzędu realizujący zadania w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów muszą 

być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej. 

 

§4 

Traci moc Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Samborzec z dnia 13 marca 2020 roku  

w sprawie wdrożenia działań mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników  

i interesantów Urzędu Gminy Samborzec w związku z potencjalnym zagrożeniem  

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

 

§5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  


