INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW – GMINA JAROCIN
- DOT. MONTAŻY KOTŁÓW NA BIOMASĘ.
W związku z zagrożeniem epidemicznym, zakazem gromadzenia się więcej
niż 2 osób i rozprzestrzenianiem się groźnego koronowirusa drogą kropelkową –
a więc także w małych pomieszczeniach w których przebywają ludzie oraz
w związku z tym że montaż kotłów odbywa się bez pomocy właścicieli domów
wprowadzamy zasady dotyczące procedury montażu pojedynczych instalacji:
1. WYMAGANE JEST ABY PRACA EKIP MONTAŻOWYCH NIE ODBYWAŁA SIĘ
BEZ
OBECNOŚCI
DOMOWNIKÓW
i
OSÓB
POSTRONNYCH
W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI - wszelkie ustalenia i kontakt należy
ograniczyć do wymaganych przez montażystów, w sposób przez nich
zaproponowany, w szczególności:
 wizje lokalne przeprowadzane są poprzez udostępnienie kotłowni,
a ustalenia i składanie podpisów mogą być dokonane: telefonicznie
MMS, mailowo lub na wolnym powietrzu z zachowaniem odległości
osób od 1,5-2 metrów.
 nie należy przebywać w pomieszczeniu z montażystami w trakcie
prac!
 montażyści samodzielnie uruchomią i wyregulują kocioł, instruktaż
odbędzie się telefonicznie podczas samodzielnego pobytu użytkownika
w kotłowni
 wszelkie wyjaśnienia i kontakty należy przeprowadzać telefonicznie
w przypadku niezachowanie tych zasad, montażyści mają prawo
przerwać montaż do czasu zaakceptowania ww. zasad montażu.
2. Dla bezpieczeństwa po zakończeniu pracy jest przeprowadzona
dezynfekcja części kotłowni wymagających obsługi – środkiem do
dezynfekcji Orlen.
3. Jednocześnie informujemy, że firmy montażowe na bieżąco monitorują
zdrowie pracowników i dokonują wywiadu pod kątem ryzyka zakażenia
bądź ich kontaktów z osobami z grupy podwyższonego ryzyka (objętych
kwarantanną lub powracających z zagranicy).
Mieszkańcy bądź montażyści w przypadku złego samopoczucia (własnego lub
członków rodziny) powinni odwołać montaż natychmiast, gdy zaobserwują
niepokojące objawy lub okoliczności !!!
Kontakt do firmy realizującej dostawy : nr telefonu 726 505 045

ANKIETA KLIENTA:
imię nazwisko : ................................................................................
adres: ...............................................................................................
Świadomy odpowiedzialności za narażenie wielu osób i ich bliskich na
zarażenie koronawirusem zgodnie z prawdą odpowiadam na pytania i
oświadczam:
NALEŻY WPISAĆ TAK lub NIE:
a) Czy ktoś z domowników miał kontakt osobisty z osobą która w ostatnich
14 dniach wróciła z zagranicy i nie była objęta kwarantanną? ….................
b) Czy ktoś z domowników lub rodziny lub bliskich znajomych miał
bezpośredni kontakt osobisty z osobą objętą kwarantanną w trakcie jej
trwania? ….............
c) Czy ktoś z domowników lub rodziny/bliskich znajomych wrócił z zagranicy
w ostatnich 14 dniach lub aktualnie jest objęty kwarantanną? .................
d) Czy ktoś z domowników bepzpośrednio lub pośrednio miał kontakt
z osobą zakażoną koronwirusem? .................................
e) Czy ktoś z domowników ma potwierdzenie zakażenia koronawirusem lub
oznaki takiego zakażenia: np.: temperatura powyżej 38 st. C, kaszel,
zmęczenie, duszności, bóle mięśni? ….........................

Jednocześnie zobowiązuję się do telefonicznego poinformowania
firmy realizującej dostawy kotłów- jeśli nastąpi zmiana którejkolwiek
odpowiedzi w czasie do 24 godzin od takiej zmiany na
nr telefonu 726 505 045.

data ................................................ r. Podpis …..........................................

