Zarządzenie nr 1/2021
Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zawieszenia w dniach
od 11 marca 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r. zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych uczestników,
organizacji pracy pracowników i zabezpieczenia mienia Warsztatu.
Na podstawie § 16 pkt 1 ust. 1, 2 , 3 Regulaminu organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy z
dnia 26 października 2004 r. i § 1, § 5 ust. 1, pkt 1, § 8 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
marca 2020 r. (Dz. U. Poz. 433) zarządzam co następuje:
§1
1. W okresie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r. zawiesza się zajęcia
rehabilitacyjno – terapeutyczne uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biszczy. W
razie konieczności okres zawieszenia zostanie przedłużony.
2. Osobą odpowiedzialną do zwołania jakiegokolwiek spotkania lub posiedzenia w okresie, o
którym mowa w ust. 1 jest Kierownik WTZ.
§2
1. W okresie od dnia 11 marca 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r. wszyscy wolni od izolacji i
kwarantanny pracownicy Warsztatu obowiązani są do pracy zdalnej z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracę w obiekcie WTZ wykonywać mogą pracownicy, których obowiązkiem jest zapewnienie
bezpieczeństwa obiektu WTZ i autobusu do przewożenia uczestników i wykonywania prac
gospodarczych w obrębie WTZ.
3. W WTZ dyżur mailowy i telefoniczny pełni Zastępca Kierownika WTZ w stałym kontakcie z
Kierownikiem.
4. Organizacja pracy zdalnej podległych pracowników oraz nadzór nad terminowością i
prawidłowością wykonywanych zadań należy do Kierownika i Zastępcy Kierownika WTZ.
§3
1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów
pracowników w pracy, powinna obowiązywać zasada jednoosobowej obsługi stanowiska
pracy.
2. W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji
telefonicznej, mailowej a w razie potrzeby w formie papierowej.
3. Kierownik, Zastępca Kierownika, Pracownik Gospodarczy, Konserwator winni być
poinformowani o miejscu przechowywania kluczy i sposobie koniecznego dostępu do WTZ.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania

