
 
Wrocław, 28.05.2021 

 

PODSTAWOWE ZASADY REŻIMU SANITARNEGO PODCZAS 
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W KOGENERACJI S.A. 

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w kraju na terenie KOGENERACJI S.A. wprowadzono 
zasady pracy w trybie reżimu sanitarnego dla Spółki. Poniżej zamieszczone są najważniejsze punkty: 

 
1. Na terenie całej Spółki obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maski, maseczki, za wyjątkiem 

przestrzeni otwartych / terenu zewnętrznego oraz zachowanie odległości minimum 2 m między sobą. 

2. Przed wejściem lub wjazdem na teren Spółki na portierni dokonywany jest pomiar temperatury każdej 
osoby przy pomocy automatycznego urządzenia do pomiaru temperatury lub przez właściwie 
przeszkolonego w tym zakresie pracownika służby ochrony. W przypadku wyniku pomiaru ≥ 380 C osoba nie 
jest wpuszczana na teren Spółki i otrzymuje zalecenie kontaktu ze służbami medycznymi. 

3. Na portierni mogą przebywać maksymalnie 2 osoby (nie licząc pracowników służby ochrony) 
z zachowaniem odstępu 2 m od innych osób. Pozostałe osoby oczekują na zewnątrz. 

4. Akcjonariusze wraz z osobami towarzyszącymi wjeżdżający na teren Spółki, otrzymają od pracowników 
służby ochrony informację o miejscu parkowania aut. 

5. Przy powitaniu należy wstrzymać się od kontaktu fizycznego, np. od podania ręki. 

6. Przed wejściem na salę obrad będzie znajdował się punkt sanitarny, gdzie będzie można zdezynfekować 
ręce i otrzymać rękawiczki. 

7. Sala będzie przystosowana do zasad reżimu sanitarnego obowiązujących w Spółce, w związku z tym proszę, 
aby każdy z uczestników obrad zajął odpowiednio wyznaczone miejsce. 

8. Do odwołania zostaje zawieszona zasada „Trzymaj się poręczy”. Jednocześnie zaleca się zachowywać 
szczególną ostrożność podczas poruszania się schodami. 

9. Nakazuje się korzystanie z palarni maksymalnie przez 2 osoby przy zachowaniu odległości minimum 2 m. 

10. Należy unikać przebywania w większej grupie osób w miejscach ogólnodostępnych, np. pomieszczenia 
socjalne, toalety – przebywanie w jednym czasie w tym samym miejscu odbywa się z zachowaniem 
2 metrów odległości od siebie. 
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