
 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 43/2020 

Wójta Gminy Szczytniki 

z dnia 01 września 2020r. 

 

w sprawie:  wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Szczytnikach dokumentacji „Aktualizacja 

oceny ryzyka zawodowego/zaleceń w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego  

z narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy”.  

  

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tj. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 713), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 r., poz. 325), art. 207 § 1 Kodeksu pracy (tj. Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1320), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491), ustawy 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 oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm.), ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 875 ze zm. ) oraz § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz.  U. z 2020 r., poz. 1356 ze zm.) w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym 

spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze ochronę zdrowia i życia Interesantów oraz 

osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Szczytnikach, w tym w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak 

również zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu z a r z ą d z a m, co następuje:  

 

§ 1. Wprowadzam do wewnętrznego stosowania oraz przestrzegania przez wszystkich pracowników 

Urzędu Gminy w Szczytnikach, w tym Urzędu Stanu Cywilnego dokumentacji pn. „Aktualizacja 

oceny ryzyka zawodowego/zaleceń w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z 

narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy” ,stanowiącą załącznik do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                                   Wójt  

          /-/Marek Albrecht 

 

 


