
                  

 
 

KÖNIG STAHL Sp. z o.o. 02-677 WARSZAWA, ul. Cybernetyki 10   zarzad@koenigstahl.pl    www.koenigstahl.pl 
 
Oddział Warszawa 
02-677 Warszawa 
ul. Cybernetyki 10 
warszawa@koenigstahl.pl 

 
Oddział Zachód 
61-324 Poznań 
ul. Ostrowska 504 
poznan@koenigstahl.pl 

 
Oddział Południe 
43-190 Mikołów 
ul. Żwirki i Wigury 49 
mikolow@koenigstahl.pl 

 
Oddział Północ 
81-212 Gdynia 
ul. Hutnicza 3 
gdynia@koenigstahl.pl 

 
Oddział Solec 
86-050 Solec Kujawski 
ul. Unii Europejskiej 21 
solec@koenigstahl.pl 

 

 
Rejestr handlowy KRS 0000120519,Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:527 010 33 79, (VAT PL5270103379), Regon 010110554;   

BDO: 000109130; Kapitał zakładowy: 869 000 PLN. Bank BNP PARIBAS SA: 68 1750 0009 0000 0000 0088 3123, BANK PEKAO SA: 70 1240 6003 1111 0000 4942 1394 
Zarząd: Sławomir Brzozowski, Stefan Grüll.  

 

 

 

Procedura 

  
Warszawa, 16.03.2020 

 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się  

wirusa Covid-19 wdrażamy poniższą procedurę dotyczącą dostaw i odbiorów materiałów  
we wszystkich oddziałach spółki König Stahl. 

1. Osoby zgłaszające się z dostawą materiałów na teren firmy König Stahl Sp. z o.o. winny: 
• przekazać informację o swoim przybyciu telefonicznie podając dane identyfikujące daną 

dostawę oraz nr telefonu: 
o w godzinach 8:00 -16:00 do Działu Logistyki 
o w godzinach 16:00 -8:00 bezpośrednio do magazynu 

• oczekiwać na parkingu na wezwanie telefoniczne.  
2. Osoby zgłaszające się z po odbiór materiałów na teren firmy König Stahl Sp. z o.o. winny: 

• przekazać informację o swoim przybyciu telefonicznie podając dane identyfikujące daną 
dostawę oraz nr telefonu do działu handlowego, 

• oczekiwać na parkingu na wezwanie telefoniczne. 
3. W celach kontaktowych prosimy zleceniodawców o podanie numeru telefonu do kierowcy na 

dokumencie dostawy lub w upoważnieniu do odbioru materiału. 
4. Kierowca poza podstawowymi środkami ochrony (kask, obuwie ochronne, itp.) powinien 

posiadać rękawiczki oraz maskę ochronną. 
5. Na terenie König Sp. z o.o. kierowców obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania kabiny 

samochodu, również podczas załadunku/rozładunku materiału. Kierowca może opuścić kabinę 
tylko i wyłącznie na wezwanie pracownika König Stahl Sp. z o.o. Kierowca przed opuszczeniem 
kabiny powinien założyć maseczkę, rękawiczki i ograniczyć kontakt z pracownikiem König Sp. z 
o.o. do minimum.  

6. W celu skrócenia czasu przebywania na terenie spółki, kierowca zobligowany do przygotowania 
samochodu do załadunku / rozładunku bezpośrednio przed wjazdem na halę magazynową spółki: 

• odpięcie pasów 
• otwarcie naczepy 
• rozłożenie dachu  

7. Dokumentacja wyładunkowa przyjmowana będzie od kierowców tylko w jednorazowych foliach 
ochronnych (w tzw. „koszulkach”) 

8. Kierowca, który wykazuje oznaki choroby (gorączka, kaszel, katar) może zostać niewpuszczony na 
teren spółki lub może otrzymać nakaz opuszczenia terenu firmy König Stahl Sp. z o.o. 

9. Pracownicy działu logistki zobowiązani sią do zabezpieczenia wejść i bram przed wejściem osób 
trzecich. (zawsze zamknięte bramy i drzwi).  
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