Informacja dla kontrahentów spółek Grupy Kapitałowej LOTOS dotycząca zasad
postępowania na terenie i w obiektach chronionych Grupy LOTOS S.A.
w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii
(Zastępuje wyd. 11 z dnia 03.12.2020 r.)

Mając na uwadze realne zagrożenie koronawirusem SARS-CoV-2, w celu minimalizacji ryzyka
epidemicznego i ochrony zdrowia pracowników spółek Grupy Kapitałowej LOTOS oraz ich
kontrahentów, wykonujących pracę na terenie i w obiektach chronionych Grupy LOTOS S.A.,
decyzją Przewodniczącego Sztabu kryzysowego zostały wprowadzone, z obowiązkiem ich
stosowania, niżej wymienione zasady postępowania przy wejściu/wyjściu oraz przebywaniu
na terenie i w obiektach chronionych Grupy LOTOS S.A.
1)

Zaleca się zastosowanie do komunikatu znajdującego się przy każdym wejściu na teren
obiektów chronionych Grupy LOTOS S.A.

2)

Zaleca się zastosowanie do Wytycznych BHP opracowanych i rozpowszechnianych przez
pion Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Procesowego, BHP i Ochrony Środowiska (OM),
Grupy LOTOS S.A.

3)

Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum rzeczywistych potrzeb wejść/wjazdów
na teren obiektów chronionych Grupy LOTOS S.A.

4)

Zabrania się wejść/wjazdów większych grup osób niezwiązanych bezpośrednio
z funkcjonowaniem obiektów chronionych Grupy LOTOS S.A., np. wycieczek, delegacji,
itp.

5)

Osoby, które wchodzą/wjeżdżają na teren Grupy LOTOS S.A. są poddawane pomiarowi
temperatury ciała. W przypadku pracowników udających się do Budynku Centrum
Administracyjnego CA3 (nie dotyczy pomieszczeń Comed-u), przed wejściem do budynku
CA3, należy poddać się procedurze pomiaru temperatury w recepcji Budynku Centrum
Administracyjnego CA1. W celu potwierdzenia wykonania pomiaru temperatury,
konieczna jest rejestracja Karty SKD na kołowrocie na parterze CA1. Stosowne informacje
dostępne są na drzwiach wejściowych do Budynku CA3.

6)

Pomiar temperatury ciała odbywa się według nw. zasad, tak aby nie dochodziło do
przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych. Pomiar powinien zostać
wykonywany:


bezkontaktowo z wykorzystaniem termometrów bezdotykowych, bezdotykowych
urządzeń do kontroli temperatury lub kamer termowizyjnych,
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w taki sposób, aby nie odczytywać numerycznej wartości pomiaru, a wyłącznie
fakt, czy temperatura przekracza lub nie wartość graniczną ustaloną na poziomie
37,5 oC. Otrzymane wyniki pomiarów temperatury nie będą w żaden sposób
zbierane i utrwalane.

7)

Osoby, u których stwierdzi się podwyższoną temperaturę ciała, która przekroczy
ww. wartość progową, nie będą dopuszczone do wejścia/wjazdu na teren Grupy LOTOS
S.A.

8)

Nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa na terenie chronionym Grupy
LOTOS S.A. obowiązuje:
a)

w środkach transportu zbiorowego (autobus zmianowy, autobus zakładowy),

b)

w pojazdach samochodowych, poruszających się na terenie chronionym Grupy
LOTOS S.A., jeżeli w pojeździe są przynajmniej dwie osoby,

c)

w miejscach ogólnodostępnych, a w szczególności:
 podczas wejścia/wjazdu na teren zakładu (przy przekraczaniu bramy),
 drogach, placach,
 podczas przemieszczania się pracownika do/ze swojego stałego stanowiska
pracy, (np. od przekroczenia bramy do stanowiska pracy, z szatni do stanowiska
pracy, z recepcji do pomieszczenia biurowego, w tym przemieszczanie się klatką
schodową, windą, korytarzem). Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy również
ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wspólnych na piętrze budynku, w którym
znajduje się stałe stanowisko pracy pracownika,
 podczas przemieszczania się pracownika pomiędzy piętrami w budynku, obiektami
lub instalacjami, tj. poza jego stałym stanowiskiem pracy,
 podczas przebywania w pomieszczeniu/biurze zajmowanym przez innego
pracownika, bądź w pomieszczeniu/biurze przełożonego,
 podczas obsługi interesantów (np.: kancelaria, kasa, recepcja, biura przepustek,
wystawianie zezwoleń firmom zewnętrznym, kontakt z kierowcami, dostawcami),
jeśli nie ma zastosowanej innej bariery np. osłony z plexi.

9)

Brak nakazu zakrywania ust i nosa na terenie chronionym Grupy LOTOS S.A. obowiązuje:
a)

w biurach, pomieszczeniach pracy gdzie są dostępne środki ochrony – rękawiczki,
płyny dezynfekujące i inne zabezpieczenia techniczne oraz odstęp pomiędzy
stanowiskami pracy min 1,5 m,

b)

podczas wykonywania prac na wolnej przestrzeni zachowując minimalny dystans
1,5 m od innych pracowników – dot. np. prac na instalacjach produkcyjnych lub
w miejscu bez dostępu osób postronnych,
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w pojazdach samochodowych, poruszających się na terenie chronionym Grupy

c)

LOTOS S.A., jeżeli w pojeździe jest tylko kierujący (za wyjątkiem przekraczania bram
wjazdowych/wyjazdowych prowadzących na/z terenu chronionego GL S.A.).
10) Obowiązek zakrywania, przy pomocy maseczek, ust i nosa nie dotyczy jedynie osoby,
która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju,
zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym,
znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
W tym przypadku, na żądanie uprawnionych organów, jest wymagane przedstawienie
zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe
zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub
odkryciu ust lub nosa.
11) Osoby, które przekraczają bramy zakładu są zobowiązane:


okazać pracownikowi LOTOS Ochrona Kartę SKD wraz z innym dokumentem
tożsamości ze zdjęciem lub



odkryć usta i nos w celu potwierdzenia tożsamości ze zdjęciem z Karty SKD.

12) Pracownicy LOTOS Ochrony, nie mogą fizycznie przejmować Kart SKD od ich
dysponentów w celu zeskanowania na posterunku, podobnie z dokumentem tożsamości
o ile jego okazanie jest wymagane. Osoby chcące wjechać/wyjechać na/z terenu Grupy
LOTOS S.A., powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez
pracowników LOTOS Ochrony i samodzielnie, zgodnie z otrzymanym poleceniem,
dokonać wczytania Karty SKD.
13) Jeżeli posterunek jest wyposażony w terminal przenośny, to osoba wjeżdżająca
lub wyjeżdżająca, powinna dokonać skanowania Karty do terminala nie wysiadając
z samochodu.
14) W przypadku braku terminala przenośnego, osoba wjeżdżająca lub wyjeżdżająca
zobowiązana jest wysiąść z pojazdu i przyłożyć Karty do terminala stacjonarnego.
15) Osoby, które naruszają przepisy wprowadzone w związku ze stanem epidemii, np. nie
zakrywają ust i nosa lub które nie dostosują się do poleceń pracowników LOTOS Ochrona
w sprawach ochrony epidemicznej, nie zostaną wpuszczone na teren obiektów
chronionych Grupy LOTOS S.A., a ich uprawnienia dostępowe (Karta SKD) będą
blokowane na 24 godziny.
16) Środkami transportu zakładowego oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do
przewozu więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą, można przewozić, w tym samym czasie,
nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich
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miejsc siedzących i stojących przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo
pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
17) Pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9
osób, łącznie z kierowcą, można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż
wynosi połowa miejsc siedzących.
18) Poruszając się środkami transportu samochodowego po terenie GL S.A. na czas
zagrożenia epidemicznego, nie należy uruchamiać w pojazdach klimatyzacji. Zaleca się
posiadanie w pojeździe środków do dezynfekcji i po każdorazowej jeździe, dezynfekcję
elementów dotykanych przez kierowcę/pasażerów, jak kierownica, drążek zmiany biegów,
klamki, itd.
19) Zasady postępowania w przypadku podejrzenia choroby wywołanej koronawirusem
w stosunku do pracownika przebywającego na terenie i w obiektach chronionych Grupy
LOTOS S.A.:


pracownik powinien pozostać w miejscu pracy, zachowując bezpieczną odległość
od innych osób (min. 1,5 m) oraz powinien powiadomić swojego przełożonego,



o ile osoba wykazująca objawy chorobowe COVID-19 poprosi o wskazanie
miejsca, w którym będzie mogła oczekiwać na zamówiony przez siebie środek
transportu, przełożony powinien powiadomić Dowódcę Zmiany LOTOS Ochrona
o konieczności udostępnienia pomieszczenia kwarantanny oraz powiadomić
o zdarzeniu Dyżurnego Pionu NB (86-86),



osoba wykazująca objawy chorobowe COVID-19, powinna udzielić informacji
przełożonemu lub opiekunowi ze strony spółek Grupy Kapitałowej LOTOS albo
Dowódcy Zmiany LOTOS Ochrona w zakresie niezbędnym do ustalenia osób,
z którymi miała kontakt w miejscu pracy.

20) Do czasu uzyskania wyników badań osoby wykazującej objawy chorobowe COVID-19,
osoby, które miały kontakt z tą osobą, powinny pozostać w domu i obserwować swój stan
zdrowia.
21) Pomieszczenie, w którym przebywała osoba wykazująca objawy chorobowe COVID-19,
wyłącza (jeśli to możliwe) z użytkowania do czasu jego dezynfekcji (zgłoszenie w tym
zakresie do Działu Administracyjnego (PA) Grupy LOTOS S.A.) oraz odpowiednio
zabezpiecza taśmą ostrzegawczą przed wejściem osób postronnych osoba wyznaczona.
22) O dopuszczeniu pomieszczenia do dalszego użytkowania decyduje służba BHP GL S.A.
23) Wprowadzono

uproszczoną

procedurę

przemieszczania

składników

majątku

stanowiących własność GL S.A. i spółek zależnych GL S.A. prowadzących działalność na
terenie chronionym GL S.A. w oparciu o Dowód przemieszczenia DP.
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23.1 Poza funkcjonującymi obecnie zasadami, dopuszcza się możliwość przemieszczania
składników majątku w oparciu o niżej wymienione zasady. Kontrahent powinien
wcześniej z osobą upoważnioną do zatwierdzenia dokumentu DP uzgodnić sposób
zatwierdzania dokumentu:
a) dokument DP zatwierdzony, przez osobę upoważnioną, przy zastosowaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym przypadku kontrahent, któremu
zlecono przemieszczenie składników majątku, pobiera i wypełnia dokument DP, tworzy
plik pdf lub skanuje dokument (o ile takiej możliwości nie ma pracownik GL S.A./spółki
zależnej GL S.A. upoważniony do zatwierdzenia dokumentu DP) i przekazuje
dokument drogą elektroniczną do zatwierdzenia osobie upoważnionej o której mowa
powyżej. Osoba upoważniona zatwierdza dokument DP przy zastosowaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz przekazuje zatwierdzony dokument
osobie wnioskującej,
b) czytelny skan/zdjęcie dokumentu DP z własnoręcznym podpisem i pieczątką osoby
upoważnionej do zatwierdzania dokumentu DP, przekazane kontrahentowi przez
osobę upoważnioną do zatwierdzania dokumentu. Dokument DP wypełnia i przekazuje
osobie upoważnionej wnioskujący o zatwierdzenie dokumentu DP,
c) zatwierdzenie dokumentu DP przez osobę upoważnioną za pośrednictwem poczty
elektronicznej. W treści wiadomości e-mail należy jednoznacznie wskazać na czynność
zatwierdzenia dokumentu DP, wskazać datę i nazwę przemieszczanego składnika
majątku oraz wskazać osobę, która dokona przemieszczenia. Dokument DP wypełnia
i przekazuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobie upoważnionej
wnioskujący o zatwierdzenie dokumentu DP.
23.2 Przedkładane do kontroli zdjęcia lub skany dokumentu DP muszą być czytelne.
Komplet dokumentów w postaci dokumentu DP oraz mailowego zatwierdzenie
dokumentu DP przez osobę uprawnioną, jest podstawą do przemieszczenia
składników majątku.
23.3 Dalszy tryb postępowania jest zgodny z procedurą GLS.71.02.00.00.
23.4 Uproszczona procedura przemieszczania składników majątku w oparciu o Dowód
przemieszczenia DP, nie dotyczy przemieszczania składników majątku kontrahenta
w oparciu o Przepustki materiałowe - OM.
24) W

celu minimalizacji

ryzyka epidemicznego i ochrony zdrowia

pracowników,

wykonujących pracę na terenie i w obiektach chronionych Grupy LOTOS S.A., wszelkie
pozyskane informacje i podejmowane działania mające związek z wystąpieniem
zagrożenia koronawirusem i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 należy
niezwłocznie przekazywać:
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drogą mailową na adres Sztabu kryzysowego: Covid-19@grupalotos.pl oraz
adres służby BHP GL S.A.: OM_GrupaLOTOS@grupalotos.pl lub



telefonicznie do Dyżurnego Pionu NB: 86-86 (sieć zakładowa), 509-868-600 (sieć
Orange), 727-006-949 (sieć Plus GSM działa tylko w przypadku awarii sieci
Orange).

25) W stosunku do pracowników kontrahenta przebywających na terenie i w obiektach
chronionych Grupy LOTOS S.A., dopuszczalne są również inne uregulowania, mające na
celu ochronę zdrowia pracowników, a wydane przez kontrahenta jako pracodawcę, pod
warunkiem, że nie pozostają one w sprzeczności z zasadami określonymi w punktach
1-24 powyżej lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Zatwierdził:
Z-ca Przew. Sztabu kryzysowego
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa
i Kontroli Wewnętrznej
Roman Marzec

Wyd. 12 z 01.03.2021r.

Strona 6 z 6

