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Zarządzenie Nr 25/21 
Wójta Gminy Krasocin 
z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych procedur związanych ze stwierdzonymi przypadkami 
koronawirusa COyID-19 - obowiązujące w Urzędzie Gminy Krasocin 

Na podstawie art.33 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 
325 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

1. 

W związku z rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej zarządzam 
wdrożenie następujących działań: 
1) w czasie godzin urzędowania Urzędu Gminy Krasocin niedostępne pozostaje bezpośrednie wejście do 
poszczególnych pomieszczeń  biurowych w Urzędzie Gminy, 
2) klucze do wejścia do budynku pozostają  w dyspozycji Wójta Gminy lub wyznaczonej przez niego osoby, 
3) tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może dać  zgodę  na opuszczenie 
budynku Urzędu Gminy, 
4) odwołane zostają  wszystkie wyjazdy pracowników na szkolenia i konferencje, natomiast pozostałe 
wyjazdy służbowe każdorazowo pozostają  do dyspozycji Wójta Gminy i Sekretarza Gminy, 
5) wyjazdy można realizować  tylko i wyłącznie samochodami służbowymi lub prywatnymi środkami 
transportu, za uprzednią  zgoda Wójta Gminy lub osoby upoważnionej, 
6) odwołane zostają  wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi 
organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne gminy, 
7) funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji, a mieszkańcy winni być  informowani 
i zachęcani do ograniczania kontaktów bezpośrednich i załatwiania spraw telefonicznie, mailowo lub 
za pośrednictwem platformy ePUAP, a także dokonywania wpłat przelewami elektronicznymi, 
8) w przypadku zaistnienia konieczności osobistego załatwienia sprawy przyjęcie interesanta odbywa się  
w holu głównego budynku, 
9) na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasocin umieszczono ogłoszenie z prośbą  do mieszkańców 
o załatwianie spraw urzędowych telefonicznie, za pomocą  platformy ePUAP oraz drogą  mailową, a także 
dokonywanie wszelkich wpłat za pośrednictwem przelewów bankowych. Na stronie internetowej umieszcza 
się  wszelkie informacje wskazane przez służby sanitarne lub organy administracji samorządowej, rządowej 
i policji, 
10) należy zgłaszać  do odpowiednich służb informacje jeśli zaobserwuje się  niepokojące sygnały, 
11) w przypadku zaistnienia podejrzenia, że u pracownika lub petenta wystąpily objawy zarażenia wirusem 
SARS-CoV-2 zalecam następujący tryb postępowania: 
- daną  osobę  należy odizolować  od pozostałych poprzez umieszczenie w pomieszczeniu na parterze, nadzór 
nad tą  osobą  przejmuje wyznaczony przez Wójta Gminy pracownik, 
- następnie należy niezwłocznie powiadomić  Powiatową  Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną  we 
Włoszczowie, 
12) w Urzędzie Gminy w Krasocinie wprowadza się  hybrydowy tryb pracy. 

2. 

Wykonanie Zarządzenia powiedzą  się  Wójtowi Gminy Krasocin oraz Kierownikom komórek 
organizacyjnych. Na Kierownikach spoczywa obowiązek przygotowania i przedłożenia do akceptacji Wójta 
imiennego wykazu pracowników wykonujących pracę  w urzędzie, począwszy od 26.03.2021 r. 



*3.  

Niezastosowanie się  do niniejszego zarządzenia skutkować  będzie pociągnięciem do odpowiedzialności 
porządkowej wg przepisów Kodeksu Pracy. 

*4.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Krasocin, na stronie internetowej Gminy 
Krasocin oraz Biuletynie informacji Publicznej. 

*5.  

1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 r. i obowiązuje do odwołania. 
2) Odwołanie zaleceń  zawartych w niniejszym zarządzeniu dokonane będzie odrębnym zarządzeniem. 
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