Aneks nr 1 z dnia 1 kwietnia 2020 r
do INSTRUKCJI w sprawie systemu przepustkowego, zasad przebywania na terenie
zakładu oraz zasad ruchu materiałowego dla CMC Poland sp. z o.o.
(Instrukcja Ruchu)

§1. Postanowienia ogólne – cel Aneksu:
1.1

Niniejszy aneks określa:
a) dodatkowe zasady dotyczące ruchu i bezpieczeństwa osób mające na celu
minimalizację zagrożenia zarażeniem Covid-19 przez osoby przebywające na
Terenie Zakładu;
b) dodatkowe uprawnienia Służby Ochrony;
c) kary nakładane na osoby lub podmioty nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa
opisanych w Aneksie.

§ 2. Dodatkowe zasady bezpieczeństwa
Od dnia podpisania niniejszego aneksu do odwołania, w celu ograniczenia zagrożenia
rozprzestrzeniania się COVID-19, CMC Poland Sp. z o.o. wprowadza następujące dodatkowe
zasady postępowania dla osób przebywających na Terenie Zakładu:
1. Maski ochronne
1.1. Wszyscy kierowcy dostarczający lub odbierający towar lub materiały, wjeżdżający na
Teren Spółki zobowiązani są posiadać maskę zakrywającą usta i nos. Przebywając
poza kabiną samochodu osoby te muszą mieć założoną maskę zakrywającą usta i nos
przez cały czas przebywania na Terenie Zakładu.
1.2. W przypadkach szczególnych, Spółka może udostępnić kierowcy maskę na swój koszt
w miarę ich dostępności.
1.3 W przypadku braku środków ochronnych, w tym w przypadku nieużywania maski
ochronnej, Służba Ochrony ma obowiązek odmowy wpuszczenia kierowcy na Teren
Zakładu lub wydania polecenia natychmiastowego opuszczenia zakładu, albo
polecenia natychmiastowego powrotu do kabiny samochodu.

2. Zakaz wjazdu osób z objawami choroby
2.1.

2.2.

Zakazuje się wejścia i wjazdu na Teren Zakładu osobom, w tym kierowcom
dostarczającym lub odbierającym towar lub materiały wykazującym objawy
choroby tj., w szczególności podwyższoną temperaturę ciała (38 stopni i powyżej).
Każda osoba wchodząca lub wjeżdżająca na Teren Zakładu, może dobrowolnie
poddać się zmierzeniu temperatury ciała. Pomiar wykonywany jest zgodnie z
instrukcją wewnętrzną dotyczącą pomiaru temperatury na terenie CMC Poland Sp.
z o.o przy pomocy termometrów bezdotykowych, w wyznaczonych miejscach,
między innymi na bramach wjazdowych na Teren Zakładu.
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2.2.

Służba Ochrony ma obowiązek odmowy wpuszczenia osoby wykazującej
wyraźne objawy choroby na Teren Zakładu lub wydania takiej osobie polecenia
natychmiastowego opuszczenia Terenu Zakładu.

3. Ograniczenie poruszania się

3.1.

Osoby przyjeżdzające na Teren Zakładu, w tym dostawcy, odbiorcy, kierowcy
powinni:
a) ograniczyć poruszanie się po Terenie Zakładu lub opuszczania kabiny
samochodu do niezbędnego minimum;
b) zachowywać odległość od pozostałych osób nie mniejszą niż 1.5 metra.

3.2.

Kierowcy zobowiązani są przygotować samochód do rozładunku lub załadunku
przed wjazdem do pomieszczeń magazynu.
Podczas oczekiwania na rozpoczęcie rozładunku lub załadunku towarów kierowca
zobowiązany jest pozostać w samochodzie, czekając na instrukcje pracowników
magazynu.
Podczas rozładunku lub załadunku kierowca zobowiązany jest znajdować się w
bezpiecznej strefie wskazanej przez pracownika magazynu.

3.3.

3.4.

4. Dodatkowe obostrzenia
4.1.

W przypadku wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
ogłoszenia zaleceń dotyczących dalej idących obostrzeń związanych z
przeciwdziałaniem Covid-19, Spółka wprowadzi dalej idące obowiązki w zakresie
bezpieczeństwa w formie ogłoszenia. W takim przypadku nieprzestrzeganie
wprowadzonych obostrzeń podlegać będzie karze pieniężnej, o której mowa w § 3.

§ 3. Kary za naruszenie zasad bezpieczeństwa
1.1. Za naruszenie zasad bezpieczeństwa opisanych w § 2 osobie lub podmiotowi, którego
przedstawiciel dopuścił się naruszenia grozi kara finansowa w wysokości 500 zł za każdy
przypadek naruszenia.
§ 4. Postanowienia końcowe
1.1.

Monika
Ksymena BieńTomaszewska

Niniejszy aneks stanowi integralna część Instrukcji Ruchu i obowiązuje od dnia
jego podpisania do dnia jego pisemnego uchylenia.

Wojciech
Więcławik
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