
Procedura postępowania w przypadku 

odmowy wpuszczenia kierowcy na teren Obiektu Żabka Polska (Centrum Logistyczne/Terminal) 

w związku ze stwierdzeniem objawów lub wystąpieniem innych czynników wskazujących na ryzyko 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

 

Niniejsze zasady postępowania mają zastosowanie w przypadku odmowy wpuszczenia kierowcy na  

teren Obiektu z uwagi na wystąpienie objawów chorobowych, bądź innych czynników, o których mowa 

w § 2 pkt.1 i 2 Aneksu do Regulaminu Obiektu (a w szczególności wystąpienia podwyższonej 

temperatury ciała, tj. 38 st. C i więcej ).   

 

1. Kierowca dystrybucji lokalnej  

a) w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała 38 st. C i więcej, bądź wystąpienia 

czynników, o których mowa w § 2 pkt. 2 Aneksu do Regulaminu Obiektu – kierowca wraz z 

pojazdem nie jest wpuszczany na teren Obiektu (nadzór ochrony). Kierowca ma obowiązek 

zawrócić i zastosować procedurę wskazaną w § 2 pkt. 6 Aneksu do Regulaminu Obiektu, 

b) dystrybucja towaru do FR odbywa się za pomocą innych środków transportu i innych 

kierowców (dyspozycję w tym zakresie wydaje Dział Transportu), 

c) Dział Transportu kontaktuje się firmą transportową i informuje przewoźnika (zleceniobiorcę) 

o zaistniałym zdarzeniu,  

d) transport towaru tym samym autem jest możliwy dopiero po dokładnym umyciu i 

zdezynfekowaniu pojazdu przez przewoźnika (zarówno kabiny, jak i przestrzeni załadunkowej) 

, co musi być udokumentowane stosownym wpisem do książki mycia i dezynfekcji auta 

(szczególnie należy zwrócić uwagę na odpowiednią dezynfekcję kabiny). 

2. Kierowca dystrybucji liniowej:  

I. pojazd przyjechał na załadunek (podobnie jak w pkt. 1)  

a) w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała 38 st. C i więcej, bądź wystąpienia 

czynników, o których mowa w § 2 pkt. 2 Aneksu do Regulaminu Obiektu – kierowca wraz z 

pojazdem nie jest wpuszczany na teren Obiektu (nadzór ochrony). Kierowca ma obowiązek 

zawrócić i zastosować procedurę wskazaną w § 2 pkt. 6 Aneksu do Regulaminu Obiektu, 

b) transport towaru odbywa się za pomocą innych środków transportu i innych kierowców 

(dyspozycję w tym zakresie wydaje Dział Transportu), 

c) Dział Transportu kontaktuje się firmą transportową i informuje przewoźnika (zleceniobiorcę) 

o zaistniałym zdarzeniu,  

d) transport towaru tym samym autem jest możliwy dopiero po dokładnym umyciu i 

zdezynfekowaniu pojazdu przez przewoźnika (zarówno kabiny, jak i przestrzeni załadunkowej) 

, co musi być udokumentowane stosownym wpisem do książki mycia i dezynfekcji auta 

(szczególnie należy zwrócić uwagę na odpowiednią dezynfekcję kabiny). 

 

 

 



II. pojazd przyjechał z zapakowanymi przyborami ładunkowymi (np. kosze, ice-boxy), które są 

niezbędne na magazynie w celu dalszej obsługi magazynowej (proces dostaw do sklepów). 

a) w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała 38 st. C i więcej, bądź wystąpienia 

czynników, o których mowa w § 2 pkt. 2 Aneksu do Regulaminu Obiektu – kierowca nie jest 

wpuszczany na teren magazynu CL/Terminala, jednak w celu umożliwienia wyładunku 

przyborów ładunkowych pojazd jest wpuszczany na plac manewrowy na terenie CL/Terminala, 

przy czym kierowca jest zobowiązany pozostać w kabinie pojazdu przy zamkniętych szybach 

(nadzór ochrony). Kierowcę obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania kabiny! Kontakt z 

kierowcą możliwy jest tylko telefonicznie, 

b) przybory ładunkowe są wypakowywane z pojazdu przez pracowników CL. Magazynier 

rozplombowuje auto, podkłada kliny pod koła samochodu i rozładowuje samochód w strefie 

Magazynu Zwrotów. Rozładowane przybory muszą zostać zdezynfekowane (umyte) zanim 

zostaną przesunięte na magazyn Food. Kierowca nie wychodzi z kabiny (nadzór ochrony). 

c) w przypadku zaistnienia tego typu sytuacji kierowca nie przekazuje żadnych dokumentów 

potwierdzających wydanie przyborów ładunkowych; dokumenty te zabiera ze sobą bez 

potwierdzenia dostawy; rozliczenie nastąpi wyjątkowo drogą elektroniczną poprzez przesłanie 

skanu dokumentów i ich potwierdzenie przez CL/Terminal drogą mailową  (Kierowcę cały czas 

obowiązuje zakaz opuszczania kabiny, otwierania okna, czy przekazywania dokumentów), 

d) Dział Transportu kontaktuje się firmą transportową i informuje przewoźnika (zleceniobiorcę) 

o zaistniałym zdarzeniu,  

e) transport towaru tym samym autem jest możliwy dopiero po dokładnym umyciu i 

zdezynfekowaniu pojazdu przez przewoźnika (zarówno kabiny, jak i przestrzeni załadunkowej) 

, co musi być udokumentowane stosownym wpisem do książki mycia i dezynfekcji auta 

(szczególnie należy zwrócić uwagę na odpowiednią dezynfekcję kabiny), 

f) Opisane działania dopuszcza się tylko w sytuacji, gdy faktyczne ilość przyborów ładunkowych 

znajdujących się na aucie jest niezbędna w tym samym dniu w  procesie dostaw do sklepów. 

Jeśli ilość przyborów będąca na stanie CL jest wystarczająca, wówczas auto nie zostaje 

wpuszczone na teren CL. Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do CL podejmuje Kierownik 

ZWL lub Kierownik Magazynu. 

 

III. pojazd załadowany towarem w CL  przyjechał na Terminal własny (podobnie jak w  ppkt. II) 

a) w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała 38 st. C i więcej, bądź wystąpienia 

czynników, o których mowa w § 2 pkt. 2 Aneksu do Regulaminu Obiektu – kierowca nie jest 

wpuszczany na teren Terminala, jednak w celu umożliwienia wyładunku towarów pojazd jest 

wpuszczany na plac manewrowy na terenie Terminala, przy czym kierowca jest zobowiązany 

pozostać w kabinie pojazdu przy zamkniętych szybach (nadzór ochrony). Kierowcę obowiązuje 

bezwzględny zakaz opuszczania kabiny!  Kontakt z kierowcą możliwy jest tylko telefonicznie, 

g) towar jest rozpakowywany przez pracowników Terminala. Magazynier rozplombowuje auto, 

podkłada kliny pod koła samochodu i rozładowuje samochód. Kierowca nie wychodzi z kabiny 

(nadzór ochrony), 

b) w przypadku zaistnienia tego typu sytuacji kierowca nie przekazuje żadnych dokumentów 

potwierdzających wydanie towaru; dokumenty te zabiera ze sobą bez potwierdzenia dostawy; 

rozliczenie nastąpi wyjątkowo drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu dokumentów i ich 

potwierdzenie przez Terminal drogą mailową  (Kierowcę cały czas obowiązuje zakaz 

opuszczania kabiny, otwierania okna, czy przekazywania dokumentów); 



c) Dział Transportu kontaktuje się firmą transportową i informuje przewoźnika (zleceniobiorcę) 

o zaistniałym zdarzeniu,  

d) transport towaru tym samym autem jest możliwy dopiero po dokładnym umyciu i 

zdezynfekowaniu pojazdu przez przewoźnika (zarówno kabiny, jak i przestrzeni załadunkowej) 

, co musi być udokumentowane stosownym wpisem do książki mycia i dezynfekcji auta 

(szczególnie należy zwrócić uwagę na odpowiednią dezynfekcję kabiny). 

IV. pojazd załadowany towarem w CL  przyjechał na Terminal partnerski   

- zaleca się, aby Terminal partnerski zastosował identyczną procedurę jak wskazana w ppkt. III 

powyżej.  

 

3. Kierowca przywożący do CL dostawy od producenta/ dostawcy (podobnie jak w pkt. 2 ppkt. III) 

a) w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała 38 st. C i więcej, bądź wystąpienia 

czynników, o których mowa w § 2 pkt. 2 Aneksu do Regulaminu Obiektu – kierowca nie jest 

wpuszczany na teren CL, jednak w celu umożliwienia wyładunku towarów pojazd jest 

wpuszczany na plac manewrowy na terenie CL, przy czym kierowca jest zobowiązany pozostać 

w kabinie pojazdu przy zamkniętych szybach (nadzór ochrony). Kierowcę obowiązuje 

bezwzględny zakaz opuszczania kabiny! Kontakt z kierowcą możliwy jest tylko telefonicznie.  

h) towar jest rozpakowywany przez pracowników CL. Magazynier rozplombowuje auto, podkłada 

kliny pod koła samochodu i rozładowuje samochód. Kierowca nie wychodzi z kabiny (nadzór 

ochrony), 

b) w przypadku zaistnienia tego typu sytuacji kierowca nie przekazuje żadnych dokumentów 

potwierdzających wydanie towaru; dokumenty te zabiera ze sobą bez potwierdzenia dostawy; 

rozliczenie nastąpi wyjątkowo drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu dokumentów i ich 

potwierdzenie przez CL drogą mailową  (Kierowcę cały czas obowiązuje zakaz opuszczania 

kabiny, otwierania okna, czy przekazywania dokumentów); 

c) Dział Dostaw CL  kontaktuje się z Działem Zarządzania Zapasami, który to kontaktuje się z 

Dostawcą i firmą transportową i informuje obie strony  o zaistniałym zdarzeniu,  

d) transport towaru tym samym autem jest możliwy dopiero po dokładnym umyciu i 

zdezynfekowaniu pojazdu przez przewoźnika (zarówno kabiny, jak i przestrzeni załadunkowej) 

, co musi być udokumentowane stosownym wpisem do książki mycia i dezynfekcji auta 

(szczególnie należy zwrócić uwagę na odpowiednią dezynfekcję kabiny). 

e) W sytuacji powstania protokołu rozbieżności towarowego lub paletowego nie zostaje on 

podpisany przez Kierowcę. Informacja o powstaniu protokołów zostaje przekazana drogą 

mailową i telefoniczna do Dostawcy przez Dział Dostaw ZWL. 

i)  Opisane działania dopuszcza się tylko w sytuacji, gdy faktyczne ilość towarów znajdujących się 

na aucie jest niezbędna w tym samym dniu w  procesie dostaw do sklepów. Koordynator 

Przyjęć lub Dział Dostaw CL kontaktuje się w tej kwestii z pracownikami DZZ. Jeśli ilość towaru 

będąca na stanie CL jest wystarczająca, wówczas auto nie zostaje wpuszczone na teren CL. 

 

4. DODATKOWE OBOWIAZKI  

1) Należy wydrukować dużą czcionką i wywiesić za szybą w pomieszczeniu ochrony numer telefonu 

kontaktowego do Działu Transportu danego CL/Terminala (telefon do Działu Transportu, na 



strefę dostaw, chłodni, mroźni, magazynu zwrotów itp.) – celem umożliwienia sprawnego 

kontaktu telefonicznego kierowcy z Dz.Transportu (odpowiedzialny Dyrektor CL).  

2) W przypadku  stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała 38 st. C i więcej, bądź wystąpienia 

czynników, o których mowa w § 2 pkt. 2 Aneksu do Regulaminu Obiektu, należy dany pojazd 

obsłużyć  w pierwszej kolejności, priorytetowo, aby maksymalnie skrócić czas pobytu kierowcy 

na terenie CL/Terminala.  

3) W przypadku złego samopoczucia kierowcy należy mu udzielić niezbędnej pomocy, tj, na jego 

prośbę, lub gdy będzie tego wymagała sytuacja, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną 

(kierowca jest zobowiązany cały czas pozostać w kabinie pojazdu): 

- należy skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną (telefon 

infolinia NFZ 800 190 590 lub inny podany lokalnie) lub zgłosić telefonicznie zaistniałą 

sytuację do najbliższego oddziału obserwacyjno – zakaźnego, bądź zadzwonić na numer 

112.   

 

5. KURIERZY  

a) w przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała 38 st. C i więcej, bądź 

wystąpienia czynników, o których mowa w § 2 pkt. 2 Aneksu do Regulaminu Obiektu – 

Kurier nie jest wpuszczany na teren Obiektu i przesyłka nie jest odbierana od Kuriera 

(nadzór ochrony). 

  

b) Asystentka Dyr. CL kontaktuje się dostawcą przesyłki i firmą kurierską i informuje ich o 

zaistniałym zdarzeniu oraz przyczynie nie odebrania przesyłki  (tj. działanie niezbędne  

zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapewniające bezpieczeństwo żywności 

i żywienia) 

 

c) Kurier powinien zastosować procedurę wskazaną w § 2 pkt. 6 Aneksu do Regulaminu 

Obiektu. 

 

 

 

 

 

 


