
 

 

METODY PRACY I PRZEBYWANIA NA KAMPUSIE PODCZAS EPIDEMII COVID-19 

1. Awizacja i obsługa wizyt krytycznych oraz przesyłek 

 Dopuszczane są jedynie wizyty o znaczeniu krytycznym. 

 Każda wizyta krytyczna wymaga awizacji. Obowiązuje również osoby mające stały dostęp do 

Centrum Danych Atman. 

 Wszystkie wizyty krytyczne muszą być autoryzowane przez osobę uprawnioną do zarządzania 

listami dostępowymi. BOK Atman podejmie kontakt z osobą uprawnioną do autoryzacji. 

 W każdym innym przypadku wizyty powinny być zastępowane usługą zdalnych rąk (remote hands – 

RH), chyba że istnieją ograniczenia formalne (prawne, regulacyjne, techniczne). 

 Przed wejściem na teren Centrum Danych Atman Państwa pracownicy będą zobowiązani dostarczyć 

wypełnioną ankietę medyczną (przesyłaną przez BOK Atman w odpowiedzi na awizację lub 

dostępną przed wejściem na teren Centrum Danych). W miejscach, w których stosowany jest pomiar 

temperatury ciała, goście zobowiązani są do poddania się procedurze pomiaru. Jeśli temperatura 

ciała przekroczy 37,3 °C, Państwa pracownik nie zostanie wpuszczony na teren Centrum Danych. 

 Awizacja dotyczy także wysyłanych do Centrum Danych Atman przesyłek. Wymagamy, aby e-mail 

awizujący zawierał minimum:  

○ nazwę firmy nadającej  

○ numer listu przewozowego 

○ opis zawartości. 

Obsługa przesyłek będzie realizowana w ramach usługi zdalnych rąk. 

 W przypadku istotnie zwiększonej liczby zleceń RH czas obsługi zgłoszeń może się wydłużyć. 

2. Przebywanie i praca na terenie Centrum Danych 

 W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich zmniejszamy liczbę osób przebywających w tym 

samym czasie w Centrach Danych Atman. W związku z tym Państwa pracownik może zostać 

poproszony o zaczekanie przed wejściem do strefy Centrum Danych, aż inny gość je opuści.  

 Wejście na teren Centrum Danych jest możliwe tylko pod warunkiem stosowania jednorazowych 

środków ochrony osobistej. Prosimy o zapewnienie Państwa pracownikom rękawiczek i masek 

ochronnych.  

 Dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne w recepcji Centrum Danych Atman. 

 Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia skupisk osób we wspólnie użytkowanych częściach 

budynków, zamykamy pomieszczenia socjalne i kuchnie w obiektach kolokacyjnych. 

 Przebywając w Centrum Danych, prosimy  zachowywać minimum 1,5 m dystansu od pracowników 

obsługi Centrum Danych. 

 Wstrzymujemy możliwość wypożyczania narzędzi do wykonywania prac w serwerowniach. Prosimy, 

aby Państwa pracownicy byli wyposażeni we własny sprzęt. 

 Utrzymujemy podwyższone standardy higieny antywirusowej, w związku  z tym: 

o przeprowadzamy regularną dezynfekcję klamek, zamków, kranów, poręczy, przycisków wind, 

blatów i biurek 

○ dokonujemy prewencyjnej dezynfekcji pomieszczeń Centrum Danych; w tym czasie osoby 

w nim przebywające będą proszone o opuszczenie wskazanych pomieszczeń Centrum Danych. 


