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ZARZ4DZENIE Nr 38/2020
DYREKTORA
ZARZJDU CMENTARZY KOMUNALNYCH
W KRAKOWIE
z dnia
21 -08- 2020
w sprawie przyjçcia Regulaminu dostepu do budynków administracyjnych Zarzqdu
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie w zwiqzku z rozprzestrzenianiem sic
koronawirusa bSARS-CoV-2
Na podstawie § 4 ust. I Statutu Zarzdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie bçdqcego zalcznikiem
do Uchwaly Nr CXIII/1 142/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Malop. z 2006 r.
Nr 382, poz. 2438) oraz § 10 ust. 2 pkt 8 lit a) Regulaminu Organizacyjnego Zarzdu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie, bçdcego za4cznikiem do Zarzdzenia nr 19/2019 Dyrektora Zarzdu Cmentarzy Komunalnych
z dnia 29 maja 2019 r., zarzqdza sic, co nastçpuje:

§ 1. Przyjmuje sic Regulamin dostçpu do budynków Zarz4du Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie w zwizku z rozprzestrzenianiem sic koronawirusa SARS-CoV-2
w brzmieniu zahcznika do niniej szego zarzdzenia.
§ 2. Odpowiedzialnymi za realizacjç niniejszego zarzdzenia czyni sic Kierowników komórek
organizacyjnych ZCK oraz pracowników zajmujqcych samodzielne stanowiska pracy.
§ 3.

Zarzqdzenie niniejsze lie stoi w sprzecznoci z zarzqdzeniem Dyrektora Zarz4du
Cmentarzy Komunalnych nr 34/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 roku.

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik
do ZarzqdzeniaNr 38/2020
Dyrektora ZCK
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Preambula
W zwiqzku z obowiqzujqcym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii,
spowodowanym wystçpowaniem koronawirusa SARS-CoV-2 wywolujqcym chorobe
COVID -19, koniecznociq podjçcia dzialañ zapobiegawczych, zwiqzanych z ograniczeniem
transmisji wirusa oraz majqcych na celu zagwarantowanie ciqg1ocipochowaii, jalco elementu
kluczowego dia zapewnienia bezpieczeistwa sanitarnego miasta Krakowa w sytuacji
kryzysowej, majqc w szczególnoci na wzglçdzie:
1) bezpieczeñslwo interesantów i pracowników ZCK, nara±onych w zwiqzku ze .swiadczonq
pracq na bezporednie zagro±enie zwiqzane z czynnikami biologicznymi orazfizycznymi,
2) .wiadomo.é konieczno.sci podjçcia dziala,i chroniqcych zdrowie i zycie pracowników,
pop rzez dq±enie do zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
w zwiqzku z istniejqcym zagroeniem epidemicznym,
Dyrektor Zarzqdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wprowadza niniejszy Regulamin
REGULAMIN
dostçpu do budynków administracyjnych Zarzdu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie w zwkzku z rozprzestrzenianiem sic koronawirusa SARS-CoV-2.
§1
Wszystkie osoby wchodzqce do budynków administracyjnych Zarzqdu Cmentarzy
Komunalnych (zwanego dalej ZCK) poddawane sq obowiqzkowemu pomiarowi temperatury
ciala.
§2
1. Pomiar termometrem bezdotykowym/urzdzeniern zdalnym przeprowadzajq wyznaczone
osoby.
2. Powyzszych czynnoci dokonuje sic przy wejciach glównych do budynków ZCK.
3. Przy zachowaniu podstawowej zasady, ze w omawianych pomieszczeniach przy
wykonywaniu czynnoci i/lub wydawaniu poleceñ moze przebywaé tylko 1 (jedna) osoba,
pozostale osoby winny czekaó na zewnqtrz budynków poza drzwiami wejcia glównego,
zachowujqc miçdzy sobq bezpiecznq od1eg1oé.
4. W przypadku stwierdzenia podwy2szonej temperatury ciala (równej lub wyzszej
niz 37,5°C.) albo w przypadku odmowy poddania sic pomiarowi, wyklucza sic moz1iwoó
wejcia danej osoby do budynku ZCK, przy czym dopuszcza sic moz1iwoá wykonania
pomiaru powtórnie w odstçpie 10 minut. W przypadku gdy wynik pierwszego pomiaru jest
równy lub wyzszy 37,5°C, osoba oczekujqca na powtórny pomiar zobowiqzana jest
odizolowaé sic od innych.
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5. Poddanie sic czynnoci mierzenia temperatury ciala przez Klienta jest dobrowolne, ale jest
warunkiem wstçpu do budynków Zarzqdu.
6. Uzyskane w sposób okre1ony w § 2 ust. 1 dane nie sq rejestrowane ani przechowywane.
§3
1. Do budynków administracyjnych ZCK (z wylqczeniem budynku administracyjnego,
ziokalizowanego przy ulicy Darwina ig) mona wejé PO wczeniejszej sygnalizacji
dzwonkiem umieszczonym przy glownych drzwiach wejciowych budynku w którym
ziokalizowane jest Biuro Obsiugi Klienta.
2. Osoby wchodzqce do budynku ZCK obowiqzane sq zdezynfekowaá rçce plynem
dezynfekujqcym udostçpnionym przez ZCK.
3. Osoby wchodzqce do budynku ZCK oraz podczas pobytu w budynku ZCK zobowiqzane sq
do zaluywania ust i nosa zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporzqdzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia okre1onych ograniczeñ, nakazów
i zakazów w zwiqzku z wystqpieniem stanu epidemii.
§4
1. Dopuszczalna liczba interesantów przebywajqcych, w tym samym czasie, w jednym
pomieszczeniu (Biuro Obsiugi Klienta, Dziennik Podawczy, stanowiska kasowe) nie moze
byó wiçksza niz 1 osoba na jedno stanowisko obsiugi klienta, z wylqczeniem osób
realizujqcych zadania w zakresie obsiugi interesantów. Ograniczenie nie dotyczq:
1) dziecka do ukoñczenia 13 roku zycia;
2) osoby z orzeczeniem o niepelnosprawnoci, osoby z orzeczeniem o stopniu
niepelnosprawnoci, osoby z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego lub
osoby, która ze wzglçdu na stan zdrowia nie moze poruszaó sic samodzielnie;
3) osoby o ograniczonej mozIiwoci prowadzenia wiasnych spraw w urzçdzie;
4) osoby wymagajqcej pomocy tlumacza;
5) innej osoby, w przypadkach wynikajqcych z odrçbnych przepisów.
2.Osoby oczekujqce na wejcie do budynków ZCK, stojqce w kolejce do Biura Obslugi
Klienta, Dziennika Podawczego, stanowiska kasowego powinny zachowaó odpowiedni
dystans oraz unikaá wiçkszych zgromadzeñ.
§5

Regularnin obowiqzuje od dnia podpisania.

