Поради драстичното развитие при разпространението на коронавируса – също и поради задължението за
превенция спрямо нашите работници и служители – сме загрижени да намалим риска от инфекция до минимум.
Затова сме длъжни да настояваме ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ в територията на предприятието да бъде потвърдено следното
фактическо положение: Спадате ли евентуално към рискова група за COVID-19 (коронавирус)?
Моля, отговорете на следващите въпроси с „ДА“ или „НЕ“.
Да

He

През последните 14 дни били ли сте в рисков район с COVID-19 (коронавирус) (в страната)? 2
През последните 14 дни били ли сте в рисков район с COVID-19 (коронавирус)
(извън страната)?

1

През последните 14 дни имали ли сте контакт с хора, които са били в такъв район?

2

През последните 14 дни имали ли сте контакт с хора,
които имат потвърдена инфекция с коронавирус?

1

Имате ли грипоподобни симптоми (температура, кашлица, дихателни оплаквания)?

1

1 Ако отговорите на един от тези въпроси с ДА, ни е необходимо удостоверение за Вашия отрицателен

резултат от тест за Covid-19, направен преди не повече от 2 дни. Тестът трябва да е направен след
завръщане от рисков район и контакт! В противен случай не можем да Ви предоставим достъп и трябва
да Ви помолим незабавно да напуснете територията на фирмата!
2 Ако сте отговорили на един от тези въпроси с ДА, трябва да настояваме по време на Вашия престой на
територията на фирмата да носите маска FFP2 и да спазвате необходимата минимална дистанция и да
намалите контактите със служители до минимум.
Моля, попълнете следните данни с печатни букви:

Фамилно име, собствено име
Рег. номер на превозното средство

Спедиция (фирмен печат)

С настоящото потвърждавам, че съм прочел, разбрал и отговорил достоверно на всички горепосочени въпроси.
Редовно доставям / извозвам стока на територията на групата SCHÄFER Werke и ми е необходим „постоянен пропуск“.
Декларирам, че ще се обадя незабавно, ако отговорите ми на горните въпроси претърпят промяна!

Дата

Подпис

ВАЖНО: При регистрацията носете с Вас попълнения и подпечатан документ и го представете без покана на охраната на
завода / персонала по сигурността ПРЕДИ да минете през територията на предприятието!
Запазваме си правото на незабавни защитни мерки/карантина и отказ за влизане, ако сте отбелязали с кръстче „Да“ на някой
от горните въпроси или не сте попълнили декларацията изцяло. Много Ви благодарим за разбирането.
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Посочването на данните е доброволно. • Указанията на DSGVO (ОРЗД) ще бъдат спазени. • След приключване на предпазните мерки всички данни ще бъдат изтрити. • 11/2020

Задължаваща лична декларация

