ZARZĄDZENIE NR 62/VIII/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa.
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:
§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej polecam
wdrożenie następujących działań:
1) Funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami.
2) W czasie godzin urzędowania Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie zamknięte pozostaje wejście do
budynku od strony południowej. Otwarte pozostaje wyłącznie wejście główne do budynku od strony
północnej.
3) Interesanci mają dostęp wyłącznie do Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku. Pracownik Biura
wzywa pracownika właściwej komórki organizacyjnej w celu załatwienia spraw z interesantem.
Obowiązuje zakaz poruszania się interesantów w budynku.
4) Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, w mediach społecznościowych oraz na tablicach ogłoszeń
Urzędu zamieszczone zostaną ogłoszenia z prośbą do mieszkańców o załatwianie spraw urzędowych
telefonicznie, za pomocą platformy e-PUAP oraz drogą e-mail, a także dokonywanie wszelkich wpłat za
pośrednictwem przelewów bankowych, w każdym przypadku, w którym nie jest konieczne osobiste
stawiennictwo w Urzędzie.
5) Wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje zostają odwołane, natomiast pozostałe wyjazdy
służbowe każdorazowo pozostają do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie lub osoby przez niego
upoważnionej. Wyjazdy można realizować tylko i wyłącznie samochodem służbowym lub prywatnymi
środkami transportu, za uprzednią zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew lub osoby upoważnionej.
6) Obowiązuje bezwzględny zakaz zamawiania posiłków z firm cateringowych. Kierowcy takich firm
nie będą wpuszczani na teren Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.
7) Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się i bezwzględnego stosowania podstawowych zasad
dotyczących
zapobiegania
rozprzestrzenianiu
się
koronawirusa
dostępnych
na
stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych
na stronie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Sekretarzowi
Miasta i Gminy Pleszew oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.
§ 3. Niezastosowanie się do niniejszego zarządzenia
odpowiedzialności porządkowej wg przepisów Kodeksu pracy.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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