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# Zdrowie i profilaktyka
Dobra atmosfera do pracy. Działanie wentylacji
Instalacje wentylacyjne w zakładach VWP są regularnie przeglądane oraz
czyszczone co zapewnia ich właściwą, skuteczną oraz wydajną prace. Zastosowane
w układach wentylacyjnych urządzenia oraz filtry zapewniają, że wtłaczane
powietrze do pomieszczeń jest w znacznym stopniu oczyszczone, a powietrze z
wewnątrz hal, biur i innych pomieszczeń jest wywiewane na zewnątrz do atmosfery.
Służby techniczne VWP działają w sposób ciągły, aby zapewnić prawidłową pracę
urządzeń.
Przypominamy również, aby regularnie wietrzyć pomieszczenia – otwierajmy okna,
tam gdzie to możliwe!

Telegram do Załogi
Fakty i informacje z pierwszej ręki

Numer 22 || Poznań 21.04.2020

# Personel
Dyżury doradców personalnych w KW 17
KW 17
20 21 22 23 24

Dział

Zakład 1, 4

Zakład 2

Zakład 3

Imię i nazwisko (obszar)

MAIL

Telefon

Dorota Szramkiewicz

dorota.szramkiewicz@vw-poznan.pl

662-160-449

Agnieszka Pawela

agnieszka.pawela@vw-poznan.pl

735-991-457

Katarzyna Walczak

katarzyna.walczak@vw-poznan.pl

883-399-270

Barbara Plura

barbara.plura@vw-poznan.pl

883-398-287

Anna Budaj

anna.budaj@vw-poznan.pl

883-399-713

Anna Ptaszyńska

anna.ptaszynska@vw-poznan.pl

883-398-973

Małgorzata Jędraszak

malgorzata.jedraszak@vw-poznan.pl

883-399-161

Jagoda Nowak

jadwiga.nowak@vw-poznan.pl

883-398-370

Agata Chlebowska

agata.chlebowska@vw-poznan.pl

883-398-533

Marta Mazurkiewicz

Marta.Mazurkiewicz@vw-poznan.pl

883-398-500

Beata Chojnacka

beata.chojnacka@vw-poznan.pl

883-398-119

Dorota Rodziewicz

dorota.rodziewicz@vw-poznan.pl

883-398-107

Izabela Ufir

izabela.ufir@vw-poznan.pl

735-991-475

Paulina Plewa

paulina.plewa@vw-poznan.pl

883-398-536

Adrianna Maciejak

adrianna.maciejak1@vw-poznan.pl

883-399-707

Hanna Bartnicka

hanna.bartnicka@vw-poznan.pl

883-398-225

Anna Płończak

Anna.Plonczak@vw-poznan.pl

606-215-003

Joanna Mańczak

joanna.manczak@vw-poznan.pl

883-398-099

Magdalena Trybuła

magdalena.trybula@vw-poznan.pl

883-398-955

Weronika Piotrowska

weronika.piotrowska@vw-poznan.pl

694-494-763

Joanna Wlazik

Joanna.wlazik@vw-poznan.pl

883-399-333

Marta Kapczyńska

marta.kapczynska@vw-poznan.pl

883-399-821

Justyna Skotarczak

justyna.skotarczak@vw-poznan.pl

883-398-789

Iwona Ślusarek

iwona.slusarek@vw-poznan.pl

883-398-331

Klaudia Łazarz

klaudia.lazarz@vw-poznan.pl

883-398-918

Jagoda Pertek-Juszczęć

jagoda.pertek-juszczec@vw-poznan.pl

883-399-823

Paulina Bosacka

Paulina.Bosacka@vw-poznan.pl

662-160-464

Magdalena Macudzińska

magdalena.macudzinska@vw-poznan.pl

735-991-770
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# Stan epidemii
Złagodzenie obostrzeń – etap I
Od wczoraj złagodzona została w Polsce część obostrzeń wprowadzonych w związku
z epidemią koronoawirusa. I tak:
 otwarte zostały lasy, parki, zieleńce, promenady, bulwary i plaże (przy czym nadal
nie można korzystać np. z placów zabaw czy wiat w lasach)
 można znowu przemieszczać się w celach rekreacyjnych i sportowych
 w lasach nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa (wyjątkiem są parkingi leśne)
 zakaz poruszania się bez opieki dorosłego dotyczy aktualnie dzieci poniżej 13 roku
życia (a nie jak wcześniej – 18 roku życia)
 zwiększono liczbę osób mogących uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze
religijnym (w kościele - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych) oraz w pogrzebach
(50 osób)
 zwiększono liczbę klientów, jaka może jednocześnie przebywać w sklepach (w
sklepach o powierzchni do 100 metrów kwadratowych - 4 osoby na jedno
stanowisko kasowe; w sklepach o powierzchni większej niż 100 metrów
kwadratowych – jedna osoba na 15 metrów kwadratowych).
Podczas przemieszczenia się nadal należy zachować odstęp 2 metrów oraz zasłaniać
usta i nos. Powyższe zasady dotyczą zarówno spacerów, jak i wszelkich innych form
przemieszczania się poza samochodami (tj. jazdy na rowerze, rolkach, biegania).

