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W naxiązrrriu do problemĘki objętcj pisrnem z 16 marca 2020 r.,

nr jx,- ur.agl$niajęc aknnlnc porzeĘ w akrtsic zagrożaniom

zwięenyn z roąncstzcnianicrn §i§ wirłJ§a rV-2, polccam

ogreniczaic llczby praovników - zarówno ja* i pracowników

praĘ w budynkachna stanorłiskach urądnicuy§h i wspomagąiłcyń,

i ponieseczcniach podleg§ch Parrstwu Frokurttororn

dcpartamcntów, biur 1 wydzirłów, tak łĘ zaberyiccqyć

organizacyjnych,

funkcjonorvanic
jodnostek w przypadku ujlwnicnia zakużcnia pracowaika - §.
rcalieowaĆ zrdanie x syscrnic ruacy.fnym (np. 18 prokuratorórv i
pracowników v jcdrrostcc, l/3 w systcmic pncy zdalncj, ti3 na urtopach lub
nłolnicniach lckłnkich}.

prncorvnikom

pracy zdalnci.

ro;.xĘ;anlorł ,
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qf.'J rcJc ,rtltrł Jtttp,g,s20r.
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zułĘanych z żąpobi€glaniłłn przeciwdzldańem t

chorób zakaźnjvh oraz wywłlaąłch nlmt sytttacJi

jak rórrnież możlirvość kicrorvania pracorvltikórv na

ąodnic z pmcpisomi Kodcksu pmcy.

Czynności i dccyzjc podojmowane rv celu

śrviodcących pracę lv micjscu jcj stalcgo

na ograrriczałic możliwości rozprzestrzcŃania się

z innymi osobami w miejscu prncy, jak i w drodzc do

zapcxrriać cfckt1"lrne fuńcjonowanic prokuratury i l

sfużbo*ych pzcr jcj pracorrników.

Nale{u rcalizacja niniejszłgo polccrnia

dla funkdonorvania poszczcgólnych jednostck

w przypadku crvcntualnd konic-cznoścł objęcia

większości pracorrnikórv świłdczqcych pracę w sicdzibic

W szcz*gólnych p*ypadktch, gdy pomimo

pol eccn ia rapcrtn icnic ciąglości funkcjonowani a

prokuratury nie Ędzic możJi*c a urłngi na nicdostltccłny

zdauych do śrńadczenił pncy, do obowiązkórv wlaściwcgo

lub pmkuratora oĘgotvcgo będzic nsleżcć

j$n ostk i popnez urykorzystanie możl iwośc i czlsowe go

urr.ędnika z inncj jcdnostki oryanizac$ncj prokuratuq,.

Zobotviąłując PŃshva Prohurntorów do ni

znicreaj ącyc h do nalcżytcgo rvdrożenia obj ętogo nin icjszym

o porviadomicnie o podjętych czynnościach i ich

intbrmacji przcslrurcj do Biura Prcrydinlncgc Prokuratury

3 krvictnia ?CI20 r, Niczale2nic od tcgoproszę c bicĄcc il

w proŁurrrurzc przyprdklch zaEożcń związanych z

e dnia ló młlti ?020 r.

COYID,ł?, inaych

(Dz, U, po;. 374),

urlap *ypocrynkowy,

licłby pracorvnikórv

ukicnlnkorvane

rv drodzc kontłktórv

, porvinny ró*noczcśnic

rcclizorvanic zadań

przy {ym rłgroienionl

lfśąv§tkich ltłb znacz"ncj

rłyhonania nin icjszego

jednostki organizrcyj nej

ctntó$T pracorvn lkórr,

rcgionalnego

niezbędncj ob*ndy tcj

prokuralorn ltlb

podjęcia działań

polcccnia, prc§l.{

rv drodze piscntncj

i rv tcmtinic rlo dnił

ic o stlvicrdzonyeh

r.godnie z pi*nrent

i komórek,


