Zarządzenie nr 2/2020
Dyrektora Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
z dnia 9 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia procedury post~powania w IRWiR PAN w sytuacji zagrożenia
epidemicznego oraz w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu si~wirusa COVID-19

Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U. z 2019 L, poz. 1183 z późnozm.) oraz w związku z przepisami (tekst jednolity: Dz. U.
2019 r. poz. 1387 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
374) zarządzam, co nastypuje:
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w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.
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pracowników IR WiR PAN poprzez zamieszczenie w intranecie, ustne informowanie, podanie
wiadomości o zamieszczeniu zarządzenia pocztą elektroniczną lub poprzez sms.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza siy zastypcy Dyrektora ds. ogólnych.
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Załącznik do zarządzenia Nr 2/2020
Dyrektora IR WiRPAN z dnia 9 marca 2020 r.

Procedura post~powania w IRWiR PAN
w sytuacji zagrożenia epidemicznego
oraz w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu sił(wirusa COVID-19

Procedura została sporządzona w związku z pojawieniem siy zagrożenia epidemicznego
koronawirusem, wywołującym choroby COVID-19 i określa zasady postypowania
pracowników IRWIR PAN w czasie wystąpienia tego zagrożenia oraz zapobiegania
rozprzestrzenianiusiy wirusa COVID-19 wśród pracowników IRWiR PAN.
Począwszy od dnia 9 marca 2020 roku do odwołania:
l. Odwołuje siy wydarzenia o charakterze otwartym: konferencje, seminaria 1 mne
spotkania tego typu organizowane przez IRWiR PAN, jak również wydarzenia
organizowane przez podmioty zewnytrzne w pomieszczeniach IRWiR PAN.
2. Zawiesza siy służbowe wyjazdy zagraniczne oraz udział w konferencjach krajowych
pracowników IRWiR PAN.
3. Wstrzymuje siy przyjazdy gości zagranicznych do IRWiR PAN.
4. Pracownicy IRWIR PAN, którzy:
1) uczestniczyli w imprezach masowych,
2) byli w krajach, w których stwierdzono wystypowanie koronawirusa,
3) mieli kontakt z osobą, wobec której istnieje podejrzenie koronawirusa bądź była w
krajach, w których wystypuje koronawirus,
4) mają zaplanowane uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, bądź innych
wydarzeniach,
5) mają zaplanowane wyjazdy służbowe,
powinni bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Dyrektora. Dyrektor po uzyskaniu
od pracownika szczegółowych informacji bydzie każdorazowo analizował zagrożenie i
podejmował ostatecznie decyzje o dalszym postypowaniu.
W przypadku konieczności wyjazdu zagranicznego przez pracownika, sytuacja taka
musi być omówiona z Dyrektorem IRWiR PAN, który przy podejmowaniu decyzji
bydzie brał pod uwagy zalecenia, dotyczące ograniczenia podróży do krajów
wymienionych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania telefonicznie i mailowo
bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu zachorowania, wywołanego przez
koronawirusa bądź fakcie objycia kwarantanną.
Bezpośredni przełożony zobowiązany jest przekazać informacjy o chorobie pracownika
bez zbydnej zwłoki Dyrektorowi IRWiR PAN oraz na adres irwir@irwirpan.waw.pl.
6. Pracownicy:
1) którzy czują siy przeziybieni lub mają objawy związane z grypą, koronawirusem
powinni udać siy do lekarza i skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, jeśli takie
zwolnienie lekarz zaleci,

2) źle siy poczuli w miejscu pracy, a jednocześnie mają poniższe objawy: temperatura
ciała powyżej 38°C oraz kaszel, duszność - powinny zgłosić ten fakt telefonicznie
w stacji sanepidu lub udać siy do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, który
jest najbliżej miejsca zamieszkania (powinni również zgłosić ten fakt niezwłocznie
bezpośredniemu przełożonemu, a ten przekazać informacjy dyrektorowi Instytutu).
7. Wszyscy pracownicy proszeni są o zabezpieczenie materiałów w miejscu pracy,
posprzątanie biurek, szafek, a uporządkowanie materiałów niezbydnych do bieżącej
pracy Każdy pracownik powinien być przygotowany na świadczenie pracy z domu w
trybie 'Home Office'. Dyspozycja rozpocz~cia pracy w trybie pracy 'Home Office'
zostanie przekazana Państwu telefonicznie/sms oraz mailowo z konta dyrekcji
Instytutulub sekretariatu IRWiR PAN.
8. W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu sit( COVID-19, Dyrektor może samoistnie lub
na wniosek pracownika, polecić wykonywanie pracy określonej w umowie o pracy
zdalnie (przejście na tryb 'Home Office').
Bezpośredni przełożony jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z pracownikiem i
nadzorowania efektów jego pracy zdalnej.
9. W komunikacji wewnątrzinstytutowej zaleca siy wykorzystywanie korespondencji
mailowej, kontaktów telefonicznych i on-line oraz ograniczenie kontaktów
bezpośrednich.
10. Dyrektor może podejmować indywidualne decyzje w sytuacjach nieokreślonych
niniejszą procedurą.
Kierownik procedury: dyrektor IRWiR PAN (tel. kontaktowy: 501242546);
Zastypca kierownika procedury: zastypca dyrektora ds. ogólnych (tel. kontaktowy:
602640450).
Uczestnicy procedury: pracownicy IRWiR PAN oraz praktykanci.
Dyrektor monitoruje sytuacjy na podstawie danych dostypnych na oficjalnych stronach
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego InspektoratuSanitarnego:
https://www.gov.pl/we b/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o- koronawirusie
https:/gis.gov.pll
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z pojawieniem siy zagrożenia koronawirusem
zaleca siy kontakt z dyrektorem IRWiR PAN lub jego zastt(pcą. Każdy, kto poweźmie
przypuszczenie co do zagrożenia koronawirusem, powinien skorzystać ze specjalnej infolinii,
uruchomionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia tel. 800-190-590,
dotyczącej
postypowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

