ZARZĄDZENIE NR 0050. 31 .2020
WÓJTA GMINY PSARY
z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia nr NR 0050.25.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 13 marca 2020
roku w sprawie przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa COVID19 wśród mieszkańców
gminy Psary.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 roku, poz.374 z późn.zm.) w celu uwzględnienia
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w czasie stanu epidemii wywołanego zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZAM :
§1
Wprowadzić następujące zmiany do Zarządzenia nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Psary z dnia 13
marca 2020 roku:
1.§ 1 ust 3 otrzymuje brzmienie:
„Sprawy ważne dla mieszkańców w tym sprawy niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom
wymagające osobistego kontaktu można załatwić wyłącznie po uprzednim telefonicznym lub
emailowym umówieniu się przy czym załatwianie spraw osobiście przez interesanta na terenie
Urzędu Gminy Psary:
1)odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym do obsługi interesantów z zastrzeżeniem, że przy
stanowisku może znajdować się wyłącznie 1 interesant,
2) na terenie Urzędu może przebywać równocześnie wyłącznie 1 interesant,
3)wejście interesanta na teren Urzędu następuje pojedynczo po uprzednim otwarciu drzwi Urzędu
przez pracownika Urzędu,
4) w czasie załatwiania spraw osobiście przez interesanta na terenie Urzędu Gminy Psary
wymagane jest przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szczególności:
a) zachowanie odległości 1,5 m
b) wejście i przebywanie interesanta na terenie Urzędu z zakrytymi ustami i nosem zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
c) dezynfekcja rąk przez interesanta przy wejściu do Urzędu środkami do dezynfekcji rąk,
5)w czasie wykonywania niezbędnych czynności także poza siedzibą Urzędu z udziałem interesanta
wymagane jest przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:
a) zachowanie odległości 1,5 m

b) przebywanie interesanta w czasie wykonywania niezbędnych czynności z zakrytymi ustami
i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
c) przebywania interesanta w czasie wykonywania niezbędnych czynności w rękawiczkach
jednorazowych lub dezynfekcja rąk przez interesanta środkami do dezynfekcji rąk”.
2. Do § 1 zarządzenia dodać ust. 4 w brzmieniu:
„Sprawy urzędowe można załatwiać za pośrednictwem systemu ePUAP lub za pomocą e-mail
urzad@psary.pl.”lub pisemnie.”
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Psary.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

