Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 7
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku
z dnia 25 maja 2020 roku

Zawiadomienie o ograniczeniach w działalności WORD Płock
Wszystkie nasze działania realizowane będą z zachowaniem wymogów i obostrzeń, po obu
stronach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (zalecane minimalne odległości,
dopuszczalne ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.).
WORD Płock zapewni Państwu dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu do
budynku oraz sali wykładowej. Sala egzaminacyjna, sala szkoleniowa, a także pojazdy
egzaminacyjne są przed każdym egzaminem dezynfekowane.
Będziemy wymagali spełnienia przez Państwa nałożonych przepisami wymogów oraz
respektowania następujących zasad:
1. Na terenie WORD Płock może przebywać jedynie osoba z wyznaczonym terminem
egzaminu lub szkolenia
2. Osoba wchodząca zobowiązana jest poddać się pomiarowi temperatury ciała
termometrem bezdotykowym. Pomiar temperatur nie będzie rejestrowany. W
przypadku wyniku temperatury podwyższonej (powyżej 37 0C), osoba nie zostanie
wpuszczona na teren budynku WORD oraz dopuszczona do egzaminu/szkolenia.
3. Osoba wchodząca zobowiązana jest do poddania się dezynfekcji dłoni udostępnionym
płynem dezynfekującym
4. Osoby przebywające na terenie WORD Płock zobowiązane są do przebywania w
miejscach wyznaczonych, dostosowanych do norm odległości między poszczególnymi
osobami.
5. Osoba zdająca ma obowiązek przystąpić do egzaminu w maseczce zakrywającej nos i
usta oraz ( zalecane)w rękawiczkach
6. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kategorii A, A1, A2, AM prawa
jazdy zobowiązane są do posiadania swojego kasku, słuchawek oraz zapewnienia
odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:
o
o
o
o

obuwia pełnego zakrywającego stopę wiązanego lub zapinanego na klamry,
rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
spodni z długimi nogawkami,
kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
rękawic zakrywających całe dłonie.

Ze względów bezpieczeństwa WORD Płock nie udostępnia kasków
ochronnych na czas egzaminu praktycznego kategorii motocyklowych.
WORD Płock zaleca przystąpienie do egzaminu z wykorzystaniem
własnych, atestowanych ochraniaczy na kolana i łokcie.

EGZAMINY
Od dnia 04.05.2020r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku umożliwia
zdawanie:
* egzaminu teoretycznego wszystkich kategorii oraz
* egzaminu praktycznego kategorii B, BE, C, CE, D i T
* od dnia 1 czerwca 2020r. egzaminu praktycznego kategorii A, A1, A2, AM
Zapisy na egzamin będą realizowane:
- Osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach 7:30-14-30
- Telefonicznie tylko dla egzaminów odwołanych w dniach ograniczeń w pracy WORD Płock
- za pośrednictwem portalu info-car.pl

SZKOLENIA
Od dnia 04.05.2020r. rozpoczynamy przeprowadzanie następujących szkoleń:
- szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
- kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu
narkomanii oraz
- kurs kierowania ruchem
Szkolenia będą się odbywać w zmniejszonych grupach, przy zachowaniu wszelkich
wymogów i obostrzeń po obu stronach.
W celu zapisania się na szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
24 267-53-86, 606-341-734, szkolenia@wordplock.pl

