Wytyczne dla kandydatów do pracy zakwalifikowanych do udziału w teście lub rozmowie
kwalifikacyjnej w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
w związku z zagrożeniem epidemią COVID-19
Kandydat do pracy ma obowiązek*):
1. Stawić się na test lub rozmowę kwalifikacyjną jedynie wtedy, gdy:
a) w okresie ostatnich dwóch tygodni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono
zakażenie wirusem SARS CoV-2,
b) ani on ani żaden z jego domowników nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym
(kwarantanną),
c) obecnie lub w ostatnich dwóch tygodniach nie występowały u niego lub

któregoś

z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła
lub inne nietypowe dolegliwości).
2. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę w trakcie pobyty w urzędzie.
3. Bezpośrednio po wejściu do budynku (WEJŚCIE NR 1) zdezynfekować ręce korzystając
z automatycznego

dystrybutora

umieszczonego

przy

drzwiach

wejściowych

zgodnie

z zamieszczoną obok Instrukcją mycia rąk.
4. Po wejściu do urzędu skierować się bezpośrednio do sekretariatu (piętro pierwsze, pok. 110).
5. Ograniczyć do minimum przemieszczanie się po obiekcie.
6. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie, w tym
od członków Komisji (minimum 2 metry).
7. Zabrać ze sobą i używać własnego długopisu.
8. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu na terenie obiektu.
9. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania
na terenie obiektu.
*) Ważne:
Nie zastosowanie się do powyższych wytycznych może skutkować wykluczeniem kandydata
z udziału w teście lub rozmowie kwalifikacyjnej.
Stosowane środki bezpieczeństwa w związku z testem lub rozmową kwalifikacyjną:
1. Udostępnienie osobom wchodzącym do urzędu (przy drzwiach wejściowych – WEJŚCIE NR 1)
automatycznego dystrybutora do dezynfekcji rąk oraz Instrukcji mycia rąk.
2. Wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcja krzesła i stolika przed wejściem każdego kandydata
do pracy.
3. Zapewnienie bezpiecznej odległości między członkami Komisji, a kandydatem.
4. Noszenie osłon nosa i ust, ewentualnie przyłbic przez członków Komisji względnie zachowanie
minimum 2 metrów odległości od kandydata do pracy.
Zapoznałem(am) się z ww. wytycznymi:

……………………………..
Data

……………………………
Imię i nazwisko

