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ZALECENIA DLA WYKONAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, KLIENTÓW SPÓŁKI 
 

1. DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIU SIĘ WIRUSA  
SARS-COV-2: 

 
Mając na celu ochronę zdrowia pracowników oraz osób przebywających na terenie obiektów  
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie wprowadza się następujące działania 
profilaktyczne w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii Covid-19: 

Udając się do obiektów PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie należy: 

1. Ustalić z wyprzedzeniem termin spotkania po uprzednim wykluczeniu możliwości kontaktu 
telefonicznego, drogi e-mail. 

2. Przybywając na obiekt - zgłosić przybycie: bezpośrednio w portierni lub domofonem na dyspozytorni lub 
telefonicznie umówionemu wcześniej pracownikowi Spółki. 

3. Udać się bezpośrednio do miejsca  wskazanego jako cel wizyty. Zabronione jest samodzielne 
przemieszczanie się do innych miejsc na terenie obiektów Spółki. 

4. Czas spotkania ograniczyć do niezbędnego minimum. 
5. Stosować maseczki ochronne, zasłaniające usta i nos podczas przemieszczania się: 

 na zewnątrz, w sytuacji kiedy nie ma możliwości zachowania dystansu fizycznego (minimum 1,5 m 
odległości między osobami), 

 wewnątrz budynków w pomieszczeniach, w ciągach komunikacyjnych, toaletach, itp.  
6. Stosować środki do dezynfekcji. Przy wejściu do budynków/pomieszczeń ustawiono pojemniki ze 

środkiem do dezynfekcji rąk. 
 

2. DOTYCZĄCE RUCHU POJAZDÓW I PIESZYCH: 
 

Kierowcy firm zewnętrznych wjeżdżający  pojazdem na teren obiektów Spółki zobowiązani są do 
przestrzegania poniższych zasad: 
 
1. Na terenie obiektów Spółki obowiązują zasady ruchu drogowego z uwzględnieniem oznakowania 

pionowego. 
2. Zasady ruchu pieszych – osoby przemieszczające się pieszo poruszają się wyłącznie po wyznaczonych 

szlakach komunikacyjnych dla pieszych. 
3. Zasady ruchu pojazdów: 
Na terenie wszystkich obiektów PWiK Sp. z o.o. obowiązują przepisy takie jak na drogach publicznych, przy 
czym maksymalna prędkość pojazdów nie może przekraczać 20 km/h. 
W wykonywaniu manewrów (cofania, ruszania, zmiany pozycji) na terenie obiektów PWiK pierwszeństwo 
mają pojazdy Spółki, dla których teren bazy i inne ogrodzone tereny Spółki stanowią plac manewrowy.  
Kierowcy mają obowiązek w każdych okolicznościach przestrzegać: 

 przepisów prawa o ruchu drogowym, 
 przepisów regulowanych znakami drogowymi na terenie PWiK, 
 wszelkich instrukcji udzielanych przez pracowników PWiK dotyczących między innymi 

dopuszczalnych prędkości, pierwszeństwa ruchu, obszarów wykluczonych z ruchu. 
4. Postój pojazdów: 
Parkowanie pojazdów możliwe jest tylko w wyznaczonych strefach, w miejscach do tego przeznaczonych,  
w sposób nieblokujący swobodnego przejazdu. 


