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# Personel
Dyżury doradców personalnych w KW 15

dorota.szramkiewicz@vw-poznan.pl
agnieszka.pawela@vw-poznan.pl
katarzyna.walczak@vw-poznan.pl
barbara.plura@vw-poznan.pl
anna.ptaszynska@vw-poznan.pl
Marta.Mazurkiewicz@vw-poznan.pl
izabela.ufir@vw-poznan.pl
paulina.plewa@vw-poznan.pl
adrianna.maciejak1@vw-poznan.pl
Anna.Plonczak@vw-poznan.pl
joanna.manczak@vw-poznan.pl
magdalena.trybula@vw-poznan.pl
weronika.poitrowska@vw-poznan.pl
Joanna.wlazik@vw-poznan.pl
marta.kapczynska@vw-poznan.pl
justyna.skotarczak@vw-poznan.pl
iwona.slusarek@vw-poznan.pl
klaudia.lazarz@vw-poznan.pl
jagoda.pertek-juszczec@vw-poznan.pl
Paulina.Bosacka@vw-poznan.pl
magdalena.macudzinska@vw-poznan.pl
klaudia.lazarz@vw-poznan.pl

Telegram do Załogi
Fakty i informacje z pierwszej ręki

Numer 13 || Poznań, 03.04.2020

# Komunikacja
Online Hackathon w Volkswagen Poznań
ONLINE HACKATHON w przyszłym tygodniu - zadbajmy wspólnie o bezpieczny powrót
do pracy
Cel: Szukamy technologicznych rozwiązań, które pomogą przygotować bezpieczne
warunki do pracy po wznowieniu produkcji w naszych fabrykach.
Dla kogo: Każdy pracownik VWP, który potrafi programować, ma pojęcie o nowych
technologiach i chce, pozostając w domu, pomóc sobie, Koleżankom i Kolegom oraz
Firmie.
Planowany termin: 8-9.04.2020
Szczegóły podamy w Aplikacji VWP
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# Komunikacja
Aplikacja mobilna dla pracowników
Już od wczoraj dostępna jest Aplikacja VWP, w której znajdziesz bieżące komunikaty z
pierwszej ręki.
Zależy nam na bezpośrednim dotarciu z informacjami związanymi z ochroną życia i
zdrowia, w związku z wprowadzonym stanem epidemii w całej Polsce od 20.03.2020.
Pracownicy, którzy pozostawili maila w e-Portalu na potrzeby e-PIT i listków płacowych,
otrzymali maila z kodem aktywacyjnym, niezbędnym do zalogowania się jako Pracownik
do Aplikacji VWP po raz pierwszy.
Dziękujemy za tak liczny odzew i pozytywne komentarze, które tylko udowadniają, że
jako załoga jesteśmy RAZEM.
Osoby, które jeszcze nie pobrały Aplikacji VWP, zachęcamy do sprawdzenia maila i
dołączenia do grona użytkowników.
Pojawiają się pytania odnośnie możliwości uzupełnienia maila w e-Portalu:
• Dla osób, które mają zdalny dostęp do e-Portalu, od poniedziałku pojawi się opcja
uzupełnienia w zakładce Moje Dane -> E-mail do Aplikacji VWP, aby otrzymać
wiadomość startową z kodem aktywacyjnym.
• Dla osób, które nie mają zdalnego dostępu do e-Portalu, zachęcamy do pozostawienia
maila po wznowieniu produkcji w zakładach Volkswagen Poznań.
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# Stan epidemii
Aktualne ograniczenia
Poniżej przedstawiamy aktualny status ograniczeń w związku z obowiązującym na
terytorium Polski stanem epidemii. I tak:
 wychodzenie z domu nadal powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, a
odległość od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry,
 przemieszczać się można w przypadku:
a)

dojazdu do i z pracy,

b)

zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego (np. zakupy,
wizyty u lekarza, opieka nad osobami bliskimi, spacer z psem),

c)

wolontariatu związanego z Covid-19,

 obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi dotyczy
również rodzin i bliskich. Wyłączni z tego obowiązku są:
a)

rodzice z dziećmi do lat 13,

b)

osoby niepełnosprawne oraz nie mogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie,

 osoby nieletnie (do 18 roku życia) mają zakaz poruszania się bez opieki dorosłego,
 wprowadzono zakaz korzystania z terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne
(parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych,
ogródków jordanowskich, plaż), a także zakaz korzystania z rowerów miejskich,
 ograniczenie miejsc w pojazdach dotyczy aktualnie nie tylko komunikacji publicznej, ale
też prywatnych przewoźników (w samochodach większych niż 9-osobowe może być
zajęta tylko połowa miejsc),
 nadal obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób (wyjątkiem są spotkania
z osobami najbliższymi),
 ww. ograniczenie nie dotyczy zakładów pracy, przy czym pracodawcy będą musieli
zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
a)

stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra
(chyba, że z obiektywnych względów jest to niemożliwe),

b)

pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów
dezynfekujących,

#Zdrowie #Telegram #Koronawirus
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# Stan epidemii
 wprowadzono ograniczenia dotyczące liczby klientów w sklepie, na targu i poczcie:
a)

do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego
lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas
lub punktów płatniczych pomnożona przez 3,

b) w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać
jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są
dostępne dla wszystkich, w tym dla osób powyżej 65. roku życia,
c)

na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi
liczba punktów handlowych pomnożona przez 3,

d) na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba
okienek pocztowych pomnożona przez 2,

 nadal obowiązują ograniczenie w działalności galerii i centrów handlowych,
 w weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane,
 zamknięte będę wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu
(tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – wizyty w domach
nie wchodzą w grę),
 nadal obowiązują ograniczenia dotyczące udziału w wydarzeniach o charakterze
religijnym,
 nadal obowiązują ograniczenia dotyczące przekraczania granic przez cudzoziemców.

Kwarantanna
Od 1 kwietnia 2020 wprowadzono zmiany w zakresie zasad odbywania kwarantanny.
Obowiązkowej kwarantannie podlegają aktualnie nie tylko osoby, które wracają z
zagranicy lub miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi), ale
również osoby, które mieszkają z osobą, która będzie kierowana od
1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo
objętych kwarantanną).
Nieprzestrzeganie kwarantanny zagrożone jest karą finansową do 30 tys. zł.

#Zdrowie #Telegram #Koronawirus

Telegram do Załogi
Fakty i informacje z pierwszej ręki

Numer 13 || Poznań, 03.04.2020

# Komunikacja
Wydruki 3D i maseczki ochronne dla potrzebujących
Mimo przestoju produkcyjnego, my nadal jesteśmy aktywni i pomagamy!
W ostatnich dniach wsparliśmy pogotowie ratunkowe przy ul. Rycerskiej przekazując
wykonane na naszych drukarkach 3d przyłbice oraz uszyte przez nasze koleżanki w
ramach wolontariatu maseczki ochronne. Zestaw maseczek zasilił również magazyny
szpitala przy ul. Szwajcarskiej.

