ZARZĄDZENIE NR 1026/243/21
BURMISTRZA MIKOŁOWA
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Miasta Mikołów
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372), art. 207, art. 211 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
1. W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
i wzrostem zachorowań, mając na uwadze ochronę zdrowia pracowników Urzędu Miasta Mikołów,
zarządzam na okres od 13 września 2021 roku do odwołania obowiązek zasłaniania przez
wszystkich pracowników Urzędu ust i nosa za pomocą maseczki.
2. Obowiązek wskazany w ust. 1 dotyczy pracowników przebywających w przestrzeniach
wspólnych budynku Urzędu, w szczególności na schodach, holach oraz korytarzach.
3. Nakaz wskazany w ust. 1 dotyczy pracowników pracujących w następujących budynkach:
1) Urzędu Miasta Mikołów, przy ul. Rynek 16;
2) Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. Karola Miarki 15;
3) Wydziału Spraw Obywatelskich, przy ul. Karola Miarki 15;
4) Biura Promocji, przy ul. Jana Pawła II 1/1;
5) Referatu Lokalowego i Dodatków Mieszkaniowych, przy ul. Kolejowa 2;
6) Straży Miejskiej, przy ul. Rynek 7;
7) Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych, przy ul. Rynek 20;
8) Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Jana Pawła II 4.
§2
1. Poza obowiązkiem wskazanym w § 1 pracownik zobowiązany jest do:
1) ograniczenia do minimum poruszania się po urzędzie oraz spotkań z innymi pracownikami;
2) wykorzystywania komunikacji telefonicznej oraz poczty elektronicznej, w przypadku
konsultacji z innymi pracownikami;
3) wykonywania swoich obowiązków w przydzielonym miejscu pracy, oddzielonym od innych
miejsc pracy odległością minimum 1,5 metra.
2. Jeśli dane pomieszczenie nie zapewnia możliwości, o której mowa w ust. 1 pkt 3, pracownicy
w nim znajdujący się realizują swoje zadania zasłaniając usta i nos za pomocą maseczki.
§3
Zobowiązuję Naczelników oraz Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do nadzorowania
realizowania przez podległych pracowników obowiązku o którym mowa w § 1.
§4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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