ZARZĄDZENIE NR 28/2020
STAROSTY LEGNICKIEGO
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, z dnia 13 marca
2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 433) zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do
odwołania wprowadza się następujące ograniczenia w Starostwie Powiatowym w Legnicy:
1) wstrzymuje się bezpośrednią obsługę petentów w Starostwie Powiatowym w Legnicy, a załatwianie
spraw urzędowych następuje telefonicznie, za pomocą platformy e-PUAP oraz drogą e-mail, o ile
nie jest konieczne osobiste stawiennictwo petenta w urzędzie;
2) dokonywanie wszelkich wpłat na rachunki bankowe powiatu następuje za pośrednictwem
przelewów bankowych, w każdym przypadku, w którym nie jest konieczne osobiste stawiennictwo
w urzędzie;
3) w czasie godzin urzędowania starostwa powiatowego w budynku urzędu przebywać mogą wyłącznie
pracownicy starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu oraz najemcy lokali użytkowych
znajdujących się w budynku starostwa, a wejścia do budynku pozostają zamknięte dla osób
postronnych;
4) kontakty pomiędzy pracownikami starostwa powinny odbywać się w miarę możliwości telefonicznie,
za pośrednictwem systemu intraDok, z wykorzystaniem komunikatora C-max lub służbowej poczty
elektronicznej;
5) z toalet znajdujących się w budynku starostwa powiatowego mogą korzystać wyłącznie pracownicy
starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu oraz najemcy lokali użytkowych znajdujących się
w budynku starostwa, a na drzwiach do toalet zostanie umieszczona informacja o treści „tylko dla
pracowników”; w toaletach zostaną również umieszczone instrukcje zachowania higieny zgodnie
z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego;
6) w godzinach pracy starostwa obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania budynku urzędu przez
pracowników, z zastrzeżeniem wynikającym z treści pkt 9;
7) osoby uprawnione do przebywania w budynku starostwa w godzinach pracy urzędu obowiązuje
bezwzględny zakaz zamawiania przez osoby uprawnione do przebywania w budynku starostwa
posiłków z firm cateringowych;
8) odwołane zostają wyjazdy pracowników na szkolenia, konferencje, zgromadzenia i inne tego typu
spotkania;
9) wyjazdy służbowe mogą realizować tylko i wyłącznie służbowymi pojazdami samochodami lub
prywatnymi środkami transportu, za uprzednią zgodą starosty lub osoby upoważnionej; nie zaleca się
korzystania ze środków transportu zbiorowego.
10) odwołane zostają wszystkie wydarzenia i spotkania okolicznościowe z mieszkańcami powiatu oraz
innymi podmiotami organizowane lub współorganizowane przez komórki organizacyjne starostwa.
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§ 2. W przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że u osób przebywających w budynku
starostwa w godzinach pracy urzędu wystąpiły objawy zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zaleca się
następujący tryb postępowania: osobę taką należy odizolować w odrębnym pomieszczeniu pokój nr
141 na I piętrze budynku starostwa), nadzór nad tą osobą przejmuje pracownik Referatu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego, który niezwłocznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Legnicy. Dalszy sposób postępowania jest ściśle uzależniony od zaleceń
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.
§ 3. O wprowadzonych ograniczeniach w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Legnicy
mieszkańcy powiatu zostaną powiadomieni w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatu legnickiego, na stronie internetowej starostwa
oraz na drzwiach wejściowych do budynku i w holu starostwa.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej powiatu legnickiego oraz stronie internetowej starostwa.
Starosta
Adam Babuśka
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