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# Komunikacja
List Zarządu ws. wydłużenia okresu wstrzymania
produkcji w zakładach
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Sytuacja epidemiczna w Polsce wciąż się rozwija. Kluczowe jest dla nas zdrowie i
bezpieczeństwo naszych pracowników, a niepewna sytuacja nie pozwala nam dzisiaj na
wznowienie działalności produkcyjnej w żadnym z 4 zakładów Volkswagen Poznań.
W związku z tym, w uzgodnieniu z Zarządem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze,
Grupą Volkswagen Komponenty oraz w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym OM
NSZZ Solidarność podjęliśmy decyzję o wydłużeniu okresu wstrzymania produkcji o
kolejny tydzień, czyli do Świąt Wielkanocnych tj. 10 kwietnia.
W obecnej trwają rozmowy z reprezentacją Pracowników- Związkiem Zawodowym OM
NSZZ Solidarność dotyczące porozumień w zakresie m.in organizacji pracy dla
pracowników Volkswagen Poznań oraz pracowników Agencji Pracy Tymczasowej. O
szczegółach tych rozmów poinformujemy Państwa tak szybko, jak to tylko będzie
możliwe.
O terminie rozpoczęcia produkcji również będziemy Państwa informować na bieżąco za
pośrednictwem naszej strony www.volkswagen-poznan.pl/komunikaty-specjalne. W
trosce o szybką i bieżącą komunikację z Państwem w następnym tygodniu uruchomiona
zostanie także mobilna Aplikacja VWP dostępna do pobrania na Państwa telefony
komórkowe. Wkrótce przekażemy Państwu więcej szczegółów poprzez stronę
internetową oraz wewnętrzne media. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii
informacje dotyczące aplikacji i sposobu logowania przekażemy także poprzez prywatne
adresy mailowe, które Państwo pozostawiliście w e-Portalu.
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# Stan epidemii
Kwarantanna domowa – zasady odbywania
Poniżej przypominamy najważniejsze zasady odbywania kwarantanny domowej:
• kwarantannę domową odbywasz pod adresem, który podałeś w karcie
lokalizacyjnej,
W trakcie kwarantanny:
• nie możesz wychodzić z domu,
• nie możesz wychodzić po zakupy,
• nie możesz wychodzić z psem (w miarę możliwość oddaj psa pod opiekę
rodziny lub znajomych; jeśli nie masz takiej możliwości – zwróć się
telefonicznie o pomoc do gminy),
• nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ich do siebie,
• jeśli mieszkasz z rodziną – w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i
zachowaj bezpieczny odstęp (min. 2 metry),
• używaj oddzielnych naczyń,
• jeśli masz taką możliwość – używaj odrębnej łazienki/toalety; jeśli nie masz
takiej możliwości – po skorzystaniu z łazienki/toalety zdezynfekuj ją
dostępnym środkiem czystości,
• wietrz mieszkanie kilka razy dziennie,
• zachowaj zasady higieny, w tym myj często ręce i dezynfekuj powierzchnie
dotykowe (klamki, blaty, ekrany telefonów),
• monitoruj temperaturę ciała (minimum 2 razy dziennie),
• udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym do Ciebie
pracownikom Inspekcji Sanitarnej,
• W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie
skontaktuj się telefonicznie z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara pieniężna w wysokości 5.000 zł (ma
zostać podwyższona do 30.000 zł)
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Od dnia 15 marca 2020 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczpospolitej Polskiej
jest objęta obowiązkową 14-dniową kwarantanną.

Przekroczenie granicy Rzeczpospolitej
Polskiej
1

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia
obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni, licząc od dnia
następnego po przekroczeniu granicy. Straż graniczna przekazuje
dane do centralnego systemu i udostępniane są one wskazanym w
ustawie służbom.
UWAGA: w praktyce data wprowadzenia kwarantanny do systemu
przez Straż Graniczną może być późniejsza. Data w systemie jest
wyznacznikiem dla organów co do terminu rozpoczęcia
kwarantanny. W celu uniknięcia wątpliwości, upewnij się u organów
(np. Policji) jaka data widnieje w systemie.

2

Kwarantanna
Po przekroczeniu granicy nie otrzymasz decyzji organu
inspekcji sanitarnej. Pamiętaj, że to Ty podlegasz kontroli,
a za nieprzestrzeganie warunków kwarantanny grozi kara
w wysokości 5.000 zł (ma zostać podwyższona do 30.000
zł).

3

Obowiązek poinformowania
pracodawcy
Jeżeli odbywasz obowiązkową kwarantannę, zgodnie z
ustawą, informujesz pracodawcę o tym fakcie. W tym celu
nawiąż kontakt z dyżurującym doradcą personalnym.

Jakie otrzymam wynagrodzenie za
czas kwarantanny

4

Za okres kwarantanny przysługuje świadczenie z tytułu choroby
(tj. wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy). W celu
wypłaty ww. świadczenia, osoba poddana obowiązkowej
kwarantannie w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia
kwarantanny składa u pracodawcy oświadczenie*
potwierdzające odbycie kwarantanny. Oświadczenie to można
złożyć osobiście w budynku BUS, Poznań Antoninek, brama
główna zakład VWP Września, brama główna zakład Odlewnia.

5
Powrót do pracy
Po zakończonej kwarantannie wracasz do pracy. O
wznowieniu pracy w zakładach VWP będziemy
informować w odrębnych komunikatach.

•
•

* Wzór oświadczenia https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/swiadczenia-chorobowe-dla-osob-objetychobowiazkowa-kwarantanna-po-przekroczeniu-granicy/2548001
Dyżury doradców personalnych https://volkswagen-poznan.pl/pl/komunikaty-specjalne

Nakaz poddania się kwarantannie
1

2

Obowiązek poddania się kwarantannie może - w drodze
decyzji - nałożyć właściwy inspektor sanitarny. O obowiązku
poddania się kwarantannie może też zadecydować lekarz
przyjmujący do szpitala, w przypadku podejrzenia lub
rozpoznania zachorowania na chorobę szczególnie
niebezpieczną i wysoce zakaźną (w tym COVID-19).

Jak usprawiedliwić nieobecność
w pracy
Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy jest

decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Decyzję inspektora sanitarnego należy dostarczyć do
pracodawcy . Decyzję przedkładasz w dziale personalnym.
Osobiście można ją złożyć w budynku BUS, Poznań Antoninek,
brama główna zakład VWP Września, brama główna zakład
Odlewnia.

Jakie wynagrodzenie otrzymam za
czas kwarantanny?
3

4

Nieobecności spowodowane izolacją lub kwarantanną (zgodnie z
otrzymaną decyzją) traktowane są , jak nieobecności chorobowe.
Jest to zatem nieobecność usprawiedliwiona, a pracownik za jej
okres uzyskuje prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.
Podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku
jest oryginał dokumentu o decyzji inspektora
sanitarnego/lekarza.

Powrót do pracy
Po zakończonej kwarantannie wracasz do pracy. O
wznowieniu pracy w zakładach VWP będziemy
informować w odrębnych komunikatach.

•

Dyżury doradców personalnych https://volkswagen-poznan.pl/pl/komunikaty-specjalne
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# Zdrowie i profilaktyka
Koronawirus – Fakty & Mity
Zwierzęta domowe nie mogą przenosić Koronawirusa na ludzi.
Prawda!
Obecnie nie ma dowodów, że jest to możliwe.
Tylko osoby z dodatkowymi chorobami mogą ciężko zachorować.
Fałsz!
Obecnie znamy przypadki lekarzy bez dodatkowych chorób, którzy również
zmarli z powodu Koronawirusa.
Antybiotyki nie pomagają na Koronawirusa.
Prawda!
Antybiotyki nie pomagają na infekcje wirusowe, tylko na bakteryjne. Nigdy
nie stosuj antybiotyków w celach zapobiegawczych!
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# Komunikacja
Volkswagen Poznań i PCK
#Razem w walce z koronawirusem
W tym trudnym czasie każdy dzieli się z potrzebującymi tym co ma. W minionym
tygodniu 1000 kombinezonów lakierniczych, spełniających także normy medyczne i
7000 sztuk rękawiczek trafiło do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa
Strusia w Poznaniu. Na tym jednak nie poprzestajemy. Razem z Polskim Czerwonym
Krzyżem chcemy dostarczać potrzebującym żywność i leki. Ze wsparcia skorzystać ma
blisko 113 000 osób, w tym 10 000 seniorów. W ciężkiej pracy pracownikom PCK,
ratownikom i wolontariuszom pomogą w najbliższych tygodniach 4 wyprodukowane w
Poznaniu samochody: 2 VW Caddy i 2 VW T6.1
Samochody użyczone dla PCK przez Volkswagen Poznań sprawią, że ratownicy,
pracownicy i wolontariusze z województwa mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego
oraz lubuskiego będą mogli kontynuować swoją pracę w sposób bezpieczny, docierając
do potrzebujących i sprawując opiekę nad osobami starszymi
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