
Zasady wstępu na teren Centrali 

 

  W związku ze zwiększonym ryzkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, niniejszym wprowadza się następujące zasady 
wstępu na teren biura siedziby Żabka Polska sp. z o.o. w Poznaniu  przy ul. S.Matyi 8 (“Centrala”) i doręczania korespondencji 
do Centrali. 

 

  

Zasady ogólne: 

1. Ograniczanie do niezbędnego minimum przyjmowanie gości krajowych, za każdym razem uzgadniając to z 
dyrektorem departamentu. 

2. Zakaz przyjmowania gości z zagranicy. 
3. W celu realizacji spotkań zewnętrznych zalecane jest wykorzystanie sprzętu tele- i videokonferencyjnego. 
4. Zakaz organizacji szkoleń. 
5. Ograniczenie spotkań wewnętrznych do max. 5 osób. 

 

Postanowienia szczegółowe: 

1. Zabrania się wejścia i wjazdu na teren siedziby firmy Żabka Polska osobom chorym oraz podejrzanym o chorobę 
zakaźną, a w szczególności zakażoną wirusem SARS-CoV-2,  
oraz osobom objętym obowiązkową hospitalizacją, kwarantanną, lub nadzorem epidemiologicznym, a także 
osobom w stosunku do których nałożono na podstawie obowiązujących przepisów, orzeczeń, decyzji 
administracyjnych lub innych działań władczych, inne ograniczenia mające na celu zapobieganie oraz 
zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (np. osobom, które przekroczyły po dniu 14 marca 2020 roku 
granicę kraju). 
  

2. Zakaz dotyczy także każdej osoby u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 
układu oddechowego: 

• gorączka (a w szczególności 38 st. C lub więcej) 

• kaszel 

• duszność 

a także każdej osoby, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej 
jedno z następujących kryteriów: 

• podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2 
(według aktualnych danych podawanych przez WHO),  

• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem 
potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),  

• pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, 
w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. 

 

3. Każdy Gość zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dot. działań i procedur obowiązujących w siedzibie 
firmy Żabka Polska, mających na celu ograniczenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, stanowiącego Załącznik 
do niniejszy Zasad.  

4. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z objawów lub wystąpienia któregokolwiek z kryteriów, osoba 
wchodząca na teren Centrali (także Gość) zobowiązany jest do powstrzymania się przed wejściem na teren 
Centrali oraz kontaktowania się z innymi osobami, a także do przestrzegania procedur określonych przez służby 
sanitarne i profesjonalistów medycznych:  

• skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną (telefon infolinia NFZ 800 190 590 lub 
inny podany lokalnie) lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno – zakaźnego (najlepiej po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym),  

• unikać kontaktu z innymi osobami,  



• wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy wyjaśniać telefonicznie ze służbami sanitarnymi i 
profesjonalistami medycznymi,  

• stosować się do zaleceń i decyzji podjętych przez służby sanitarne i profesjonalistów medycznych, 

• poinformować Żabka Polska o decyzjach podjętych przez służby sanitarne i profesjonalistów medycznych, w 
tym o okresie trwania niedyspozycji (o ile taka wystąpi) – dotyczy pracowników Spółki.  

 

 
Przyjmowanie przesyłek: 

1) Wszelkie przesyłki dostarczane do Centrali odbierane są wyłącznie przez pracownika Kancelarii Żabki 
Polska w lobby na parterze Centrali. 

2) Odbiór korespondencji odbywa się po wcześniejszej awizacji telefonicznej. 
3) Na drzwiach wejściowych Centrali oraz na drzwiach wejściowych do Kancelarii umieszczone zostają 

informacje na temat miejsca i zasad dostarczania i odbioru przesyłek. 
4) Przesyłki zostają umieszczone w specjalnie przygotowanych i przeznaczonych do tego celu skrzyniach 

znajdujących się w lobby. Skrzynie podlegają obowiązkowej 24-godzinnej kwarantannie, po upływie której 
zostaje ona otwarta i zdezynfekowana, a przesyłki przekazane do rejestracji przez Kancelarię. 

5) W przypadku przesyłek, których wielkość uniemożliwia ich umieszczenie w skrzyni, o której mowa w pkt. 
4 powyżej, zostają pozostawione w wyznaczonym miejsce w lobby do czasu ich odbioru przez odbiorcę. 
Przed odbiorem przesyłki gabarytowej, musi ona zostać zdezynfekowana albo odbyć 24-godzinną 
kwarantannę. 

6) Osoby doręczające przesyłki do Centrali przed wydaniem przesyłki zobowiązane są do: 

• zachowania bezpiecznej, przynajmniej 1.5-metrowej odległości od pracowników Żabki Polska przez 
cały okres pobytu na terenie Centrali, 

• dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego dostępnego przy wejściu do Centrali, 

• po zdezynfekowaniu rąk – do założenia jednorazowych rękawiczek ochronnych dostępnych w lobby, 

• po założeniu rękawiczek – do umieszczenia w specjalnie przygotowanej i oznaczonej skrzyni 
dostarczanych przesyłek lub obok tych skrzyni w przypadku przesyłek gabarytowych, 

• po pozostawieniu przesyłki – do umieszczenia we wskazanym miejscu w lobby tabletu/kolektora, 
celem umożliwienia pracownikowi Kancelarii potwierdzenia odbioru przesyłki swoim podpisem, 

• po umieszczeniu w skrzyni przesyłek do wyrzucenia rękawiczek do specjalnie przygotowanego i 
oznaczonego pojemnika na śmieci. 

 
  Odbiór I nadawanie przesyłek z/do Kancelarii: 

1) Odbiór zarejestrowanej korespondencji oraz dostarczenie listów do wysyłki przez pracowników Żabki 
Polska będzie miał miejsce w lobby przy stole, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem 
Kancelarii (numery telefonów na drzwiach Kancelarii). 

2) Oznaczone skrzynie do umieszczania w nich korespondencji wychodzącej będą znajdowały się w lobby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik 1 
 
 
………………………………………………………  	
Imię i nazwisko   	
  	
	
W związku ze zwiększonym ryzkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, niniejszym oświadczam, że: 	
 	

1. zobowiązuję się nie wchodzić na teren biura siedziby Żabka Polska  spółka z o.o. w Poznaniu 
przy ulicy Stanisława Matyi 8 („Centrala”) w przypadku wystąpienia u mnie któregokolwiek z 
wymienionych niżej objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność. 	

2. oświadczam, że w okresie ostatnich 14 dni:   
- nie przekraczałem granicy kraju, a w szczególności nie podróżowałem(łam)/nie przybywałem(łam) w 
regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2, 	
- nie miałem(łam)  bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (lub istnieje 
duże prawdopodobieństwo zakażenia) 	

3. nie jestem objęty obowiązkową hospitalizacją, kwarantanną, lub nadzorem epidemiologicznym, a także 
nie nałożono w stosunku do mnie innych ograniczeń na podstawie obowiązujących przepisów, orzeczeń, 
decyzji administracyjnych lub innych działań władczych mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,  

4. zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów, wydanych w stosunku do 
mnie orzeczeń, decyzji administracyjnych lub innych działań władczych mających na celu zapobieganie 
oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

5. zobowiązuję się do stosowania do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych, w 
szczególności w zakresie zachowania higieny osobistej, w tym procedury mycia i dezynfekcji rąk,  

4. zapoznałem(łam) się z zasadami wstępu na teren Centrali.    
 	
 	
KLAUZULA INFORMACYJNA:  	

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 
Poznań.  

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem 
www.zabkapolska.pl w zakładce „kontakt”, telefonicznie pod numerem + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby 
administratora.   

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email iod@zabka.pl, 
formularz kontaktowy pod adresem www.zabkapolska.pl w zakładce „kontakt”, telefonicznie pod numerem + 48 618 563 700 lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.   

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:   
a. zapewnienia możliwości podejmowania działań w celu przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (ochrona żywotnych interesów podmiotu danych lub innych 
osób fizycznych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na zapewnieniu 
bezpieczeństwa sanitarnego osób i obiektów oraz produktów żywnościowych).  

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług 
IT, operatorom pocztowym, współpracownikom Administratora, firmom ochroniarskim.  

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan 
sprzeciw wobec przetwarzania. Okres przetwarzania może być przedłużony w związku z obroną lub dochodzeniem roszczeń.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia ich 
przetwarzania.   

9. W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.   

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca 
popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy prawa.  

11. Podanie danych jest dobrowolne.  
 	

Data:  
……………. 	

 	
Podpis:  
……………  


