
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 19/2021 
                                                                                                           Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej  
                                                                                                             w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01 października 2021 r. 

                                                           
 

Szczególne zasady organizacji pracy Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu 
zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy w stanie epidemii 

od dnia 01 października 2021 r. 
 
1. Przed wejściem do budynku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w wszyscy pracownicy 
Muzeum, zwani dalej „Pracownikami”, zobowiązani są założyć maseczkę lub inną osłonę ust i nosa. 
 
2. W  momencie wejścia do budynku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, wszyscy 
pracownicy zobowiązani są - z zachowaniem co najmniej 2 metrów odstępu od pozostałych osób - 
poddają się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała, dokonywanemu przy pomocy 
przystosowanego do tego celu urządzenia. Wyniki  pomiaru, o którym mowa wyżej: 
1) wykorzystane mogą zostać wyłącznie dla celów profilaktycznej ochrony zdrowia i życia pracowników 

oraz zwiedzających/petentów muzeum; 
2) nie są utrwalane. 
 
3. W przypadku  stwierdzenia u określonego pracownika w wyniku pomiaru o którym mowa w ust. 2, 
temperatury ciała przekraczającej 37,5 stopnia Celsjusza, pracownik ten zobowiązany jest - pozostając 
w wyznaczonej strefie w muzeum powiadomić o tym fakcie telefonicznie bezpośredniego przełożonego 
lub Główną Księgową a następnie niezwłocznie opuścić budynek Muzeum Ziemi Kozielskiej w 
Kędzierzynie-Koźlu i skontaktować się z jednostką podstawowej opieki zdrowotnej, właściwą do oceny 
stanu zdrowia i zdolności do pracy.  
 
4. W toku wykonywania obowiązków pracownicy zobowiązani są: 

1) stosować przydzielone im przez pracodawcę środki ochrony osobistej w postaci maseczek lub 
przyłbic osłaniających usta i nos oraz rękawiczek ochronnych lub płynu do dezynfekcji dłoni; 

2) zachowywać wymagany odstęp co najmniej 2 metrów od innych osób przebywających w danym 
pomieszczeniu; 

3) czynności obsługi zwiedzających realizować wyłącznie na wyznaczonym stanowisku 
wyposażonym w przezroczyste osłony lub przegrody zapewniające separację stanowiska i 
ochronę pracowników oraz zwiedzających. 

 
5. W przypadku wystąpienia u pracownika jakichkolwiek objawów zakażenia koronawirusem lub 
powzięcia przez niego informacji o mającym miejsce w ostatnich 7 dniach bezpośrednim kontakcie z 
osobą zakażoną: 
 

1) przed przybyciem do pracy - pracownik zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie 
powiadomić bezpośredniego przełożonego lub specjalistę ds. kadrowo-płacowych o powyższej 
przesłance usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a następnie skontaktować się z jednostką 
podstawowej opieki zdrowotnej, właściwą do oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy; 

 
2) po przybyciu do pracy, lecz  przed rozpoczęciem pracy -  pracownik zobowiązany jest - 

pozostając w wyznaczonej strefie – niezwłocznie telefonicznie powiadomić bezpośredniego 
przełożonego lub specjalistę ds. kadrowo-płacowych o powyższej przesłance usprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, a następnie niezwłocznie opuścić budynek Muzeum Ziemi Kozielskiej w 
Kędzierzynie-Koźlu i skontaktować się z jednostką podstawowej opieki zdrowotnej, właściwą do 
oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy; 



 
3) po rozpoczęciu  pracy - pracownik zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie powiadomić  

bezpośredniego przełożonego lub specjalistę ds. kadrowo-płacowych o powyższej przesłance 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a następnie opuścić budynek Muzeum Ziemi 
Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu i skontaktować się z jednostką podstawowej opieki zdrowotnej, 
właściwą do oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy. 

 
6. W przypadku: 

1) wystąpienia zwiększonego narażenia na zakażenie na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle;   
2) potwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika, który w okresie co najmniej 7 dni przed 

dniem uzyskania pozytywnego wyniku badania na obecność koronawirusa wykonywał 
obowiązki służbowe w budynku Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu; 

 
pracodawca może zarządzić zmianę organizacji pracy określonych  komórek organizacyjnych lub całego 
Muzeum, w tym ograniczyć zakres bezpośredniej obsługi zwiedzających  lub wydać  okresowo polecenia 
pracy zdalnej określonej grupie pracowników. 
 
7. Zobowiązuję wszystkich pracowników Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu do pisemnego 
potwierdzenia zapoznania się z zasadami oraz ich bezwzględnego przestrzegania. 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
Imię i nazwisko 
 
   Potwierdzam zapoznanie się ze szczególnymi zasadami organizacji pracy, zapewniającymi 
bezpieczne i higieniczne warunki pracy w stanie epidemii zasadami  ustalonymi poleceniem  
Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 
01 października 2021 r. oraz przyjęcie ich do bezwzględnego przestrzegania. 
 
 
                                                                                                                            …………………… 
                                                                                                                          (podpis pracownika) 
 
 


