
 

 

 

ANEKS  

do REGULAMINU OBIEKTÓW Żabka Polska  

dot.  zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19  

na terenie Centrów Logistycznych Żabka Polska oraz Terminali przeładunkowych 

 

 

§ 1 

WSTĘP 

1. W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a  także z uwagi na obowiązki 

nałożone na podmioty działające na rynku spożywczym, wynikające m.in. z następujących 

przepisów:  

- ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych 

- USTAWY o bezpieczeństwie żywności i żywienia   

- USTAWY o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

w celu zapobieżenia wystąpieniu i szerzeniu się oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, niniejszym Aneksem 

wprowadza się począwszy od 10 marca 2020 roku do odwołania niżej opisane zasady i tryb 

postępowania mające na celu podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenaniu się wirusa ma 

terenie Obiektu oraz zapewniajacych bezpieczeństwo żywności i żywienia.  

 

2. Niniejszy Aneks do Regulaminu Obiektów stanowi dokument wydany przez Żabka Polska na czas 

istnienia zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 i ma zastosowanie do wszystkich osób przebywających na 

terenie Obiektów Żabka Polska („Użytkownikom”).  

 

3. Wszelkie pojęcia pisane w niniejszym Aneksie do Regulaminu Obiektów  (zwanym dalej „Aneksem”) 

wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Obiektów.  

 

§ 2 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE  

 

1. Zabrania się wejścia i wjazdu na teren Obiektu (tj. Centrum Logistycznego / Terminala 

Przeładunkowego) osobom chorym oraz podejrzanym o chorobę zakaźna, a w szczególności 

zakażoną wirusem SARS-CoV-2, a także wszystkim osobom objętym obowiązkową hospitalizacją, 

izolacją, 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. 
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2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także każdej osoby u której wystąpił co najmniej jeden z 

wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: 

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

b) kaszel 

c) duszność 

a także każdej osoby, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała 

co najmniej jedno z następujących kryteriów: 

i) podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję 

SARS-CoV-2 (według aktualnych danych podawanych przez WHO),  

ii) miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt 

z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),  

iii) pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, 

w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.   

Każdy Użytkownik jest zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących 

przepisów, wydanych w stosunku do niego orzeczeń, decyzji administracyjnych lub innych działań 

władczych mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

Nieprzestrzeganie w/w przepisów i niedostosowanie się przez Użytkownika do w/w działań 

władczych może być podstawą odmowy wstępu na teren Obiektu. 

3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych i zaleceń oraz decyzji Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz innych organów administracji, 

a także obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, mających na celu zapobieganie oraz 

zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zbiór zasad postępowania epidemiologicznego i 

medycznego w związku z ryzykiem  występowania koronawirusa (SARS-CoV-2) stanowi Załącznik nr 

1 do niniejszego Aneksu. W przypadku zaktualizowania w/w zasad Żabka Polska poinformuje o 

Użytkowników o aktualnych zasadach. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz zminimalizowania potencjalnego 

zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Obiektu, Żabka Polska podejmie niezbędne 

działania, a w szczególności:  

a) udostępni dla Użytkowników środki do dezyfekcji rąk,  

b) przeprowadzi regularną dezynfekcję elementów wyposażenia Obiektu narażonych na częste 

dotykanie przez Użytkowników (np. poręcze, klamki, przyciski, blaty stołowe, itp.)  

c) przeprowadzi akcję informacyjną w zakresie obowiązujących procedur sanitarnych,  

d) zapewni wsparcie informacyjne w zakresie potencjalnych zagrożeń i sposobu postępowania w 

przypadku możliwości lub podejrzenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2,  

e) może wprowadzić badanie temperatury ciała każdego Użytkownika wchodzącego na teren 

Obiektu.   

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do złożenia oświadczenia dot. działań i procedur obowiązujących 

w Obiekcie, mających na celu ograniczenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do Aneksu.  

6. W przypadku wystąpienia u Użytkownika jakiegokolwiek z objawów lub wystąpienia któregokolwiek 

z kryteriów, o których mowa w § 2 pkt. 1 oraz pkt. 2. niniejszego Aneksu, Użytkownik zobowiązany 

jest do powstrzymania się przed wejściem na teren Obiektu oraz kontaktowania się z innymi 



 

 

Użytkownikami, a także do przestrzegania procedur określonych przez służby sanitarne i 

profesjonalistów medycznych, tj.:   

- należy 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 telefonicznymi),  

- należy unikać kontaktu z innymi osobami (w tym innymi Użytkownikami),  

- wszelkie wątpliwości dotyczące stanu zdrowia należy wyjaśniać telefonicznie ze służbami  

sanitarnymi i profesjonalistami medycznymi,  

- należy 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).  

7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek z objawów chorobowych, o których mowa w § 2 pkt. 2 

Aneksu w trakcie przebywania na terenie Obiektu (a w szczególności wystąpienia podwyższonej 

temperatury ciała), z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia, a 

także przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorobom zakaźnym, Żabka Polska może odmówić 

wstępu na teren Obiektu lub zażądać jego natychmiastowego opuszczenia. W takim przypadku 

Użytkownik zobowiązany jest przeprowadzić procedurę określoną w pkt. 6 powyżej.  

 

§ 3 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Nadzór nad przestrzeganiem Aneksu do Regulaminu Obiektu sprawują: 

1) W CL - Dyrektor CL 

2) Na Terminalach przeładunkowych - Kierownik Terminala,  

którzy mogą upoważnić inne osoby do kontroli przestrzegania Aneksu przez Użytkowników.  

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zgłaszać fakt naruszenia Aneksu osobom wskazanym w ust. 

1 powyżej; 

3. Dotychczasowe postanowienia Regulaminu Obiektu pozostają w mocy; 

4. Aneks zostaje wprowadzony począwszy od dnia 10 marca 2020 r. do odwołania (ustania stanu 

zagrożenia); 

5. Treść Aneksu podaje się do wiadomości  przez umieszczenie go na Obiekcie w miejscu dostępnym 

dla Użytkowników.  

6. Załączniki do Aneksu:  

1) Załącznik nr 1 - Zbiór zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego 

2) Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. działań i procedur obowiązujących w Obiekcie. 

 

 


