Через різке розповсюдження коронавірусу ми намагаємось максимально зменшити ризик зараження – вже через
обов’язок перед нашими співробітниками дотримуватись запобіжних заходів. Тому ми змушені наполягати, щоб
ПЕРЕД ТИМ, ЯК В’ЇХАТИ на територію компанії було з’ясовано наступну інформацію:
Чи належите Ви до групи ризику ураження COVID-19 (коронавірусом)?
Будь ласка, надайте відповіді «ТАК» або «НІ» на наступні запитання.
Так
Чи були ви за останні 14 днів у зоні ризику зараження COVID-19 (коронавірус)
(в межах країни)?
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Чи були ви за останні 14 днів у зоні ризику зараження COVID-19 (коронавірус)
(за межами країни)?
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Чи контактували Ви протягом останніх 14 днів із людьми, які були там?
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Чи контактували Ви протягом останніх 14 днів із людьми з підтвержденою
коронавирусною інфекцією?

1

Чи є у Вас симптоми, подібні до симптомів грипу (температура, кашель, задишка)?

1

Hi

1 Якщо ви відповісте на одне з цих запитань ТАК, нам потрібна буде від вас довідка з негативним

результатом тесту на Covid-19, виконаного не пізніше 2 днів. Тест потрібно зробити після повернення
із зони ризику або контакту! В іншому випадку ми не можемо надати вам доступ або повинні будемо
попросити вас негайно залишити територію!
2 Якщо ви відповісте на одне з цих запитань ТАК, ми повинні наполягати на тому, щоб ви носили маску
FFP2 під час перебування на території компанії, дотримувались необхідних мінімальних відстаней та
зводили контакт із працівниками до мінімуму.
Будь ласка, впишіть наступні дані друкованими літерами:
Прізвище, ім’я
Номерний знак
Транспортно-експедиційна компанія
(печатка компанії)

Цим підтверджую, что я прочитав/ла, зрозумів/ла усі вищевикладені запитання і відповів/ла на них правдиво.
Я регулярно доставляю/забираю товари на території підприємств SCHÄFER Werke Group, і мені протрібна «постійна
перепустка». Я запевняю, що негайно повідомлю, якщо мої відповіді на вищевказані запитання зміняться!
(Дата)

Підпис

ВАЖЛИВО: На реєстрацію візьміть із собою заповнений і підписаний документ і за власною ініціативою надайте його
персоналу служби безпеки ПЕРЕД тим, як в’їхати на територію підприємства!
Ми залишаємо за собою право вживати негайних превентивних/карантинних заходів або відмовляти в доступі, якщо на одне з вищевказаних
запитань Ви відповіли «Так» або не повністю заповнили заяву. Дякуємо за розуміння!

Керівництво компаній
SCHÄFER Werke GmbH  
EMW Stahl Service GmbH

Дані надаються добровільно. • Положення Загального регламенту про захист даних (DSGVO) дотримуються. • Після завершення заходів безпеки всі дані будуть видалені. • 11/2020

Зобов’язальна заява

