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Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2020 r. dotyczące udostępnienia przedsiębiorcom 
telekomunikacyjnym danych adresowych dotyczących lokali mieszkalnych oraz gospodarstw 
domowych, w których zamieszkują osoby pozostające w kwarantannie w związku z ryzykiem 
wystąpienia COVID-19, proszę o przyjęcie poniższych informacji.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie koronawirusa SARS-Cov-2 
w Polsce, istnieje konieczność ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi 
a przedsiębiorcami  wykonującymi prace na rzecz obywateli. W związku z powyższym proszę 
o współdziałania pomiędzy wojewódzkimi/powiatowymi inspektorami sanitarnymi, a branżą 
telekomunikacyjną  zaangażowaną w kontakt z obywatelem.

Jednocześnie proszę o rozważenie możliwości odłożenia wizyt techników 
telekomunikacyjnych w lokalach, w tym w szczególności, w których przebywają osoby na 
kwarantannie lub u których zostało stwierdzone zakażenie wirusem SARS-CoV-2 do czasu 
zakończenia kwarantanny (14 dni), bądź wyzdrowienia lokatora.

Jeśli wizyta techników telekomunikacyjnych ma charakter interwencyjny (min. 
awarie) i jest niezbędna do zapewnienia potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu, 
każdą sytuacje należy rozważyć indywidualnie w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno 
– Epidemiologiczną sprawującą nadzór nad osobami w lokalu. 
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Jednoczenie Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje następujące zasady ogólne przy 
wchodzeniu do lokali: 

 poproszenie lokatorów o staranne przewietrzenie lokalu przed wizytą technika 
telekomunikacyjnego, 

 poproszenie lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych 
i w lokalu przed wizyta technika telekomunikacyjnego,

 przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości – (1,5 – 2 m) od osób 
zamieszkujących lokal, poproszenie lokatorów o przejście do pomieszczenia w 
którym nie istnieje koniczność wejścia technika telekomunikacyjnego,

 założenie przez technika telekomunikacyjnego rękawiczek jednorazowych 
podczas wykonywania czynności i wyrzucenie ich po odbytej wizycie  do 
kosza na śmieci lub umycie rąk wodą z mydłem, lub ich dezynfekcję środkiem 
na bazie alkoholu (min. 60%).

Zaleca się zachowanie środków ostrożności opracowanych przez pracodawcę 
w rutynowej pracy techników telekomunikacyjnych. 

W świetle obowiązujących przepisów, to pracodawca, prowadząc działalność 
gospodarczą i zatrudniając pracowników, ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Podstawę prawną do przywołanego wyżej obowiązku stanowi art. 207 
Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm.). Do obowiązków pracodawcy 
wynikających z w/w przepisu należy między innymi reagowanie na potrzeby w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych 
w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod 
uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Pracodawcy z pełnienia tej roli 
nie zwalnia ogłoszony stan epidemii w kraju. 

Z poważaniem

z up. Głównego Inspektora Sanitarnego

Izabela Kucharska

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:
- PWIS, PPIS, PGIS


		2020-03-27T15:27:56+0000
	Izabela Kucharska; GIS




