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1. Bramy nr 1A i 1B  - ruch osób oraz pojazdów osobowych
i dostawczych o ładowności do 3,5 T, a także autobusów PTS w
czasie zamknięcia bramy nr 2, otwarte przez całą dobę we wszystkie
dni w roku.

2. Brama nr 2 - ruch osób oraz pojazdów osobowych i dostaw-
czych o ładowności do 3,5 T, a także autobusów i uprawnionych
pojazdów ciężarowych PTS, otwarta okresowo:

- w dni robocze: w godzinach od 05:00 do 18:00,
- w pozostałych godzinach zamknięta.
W czasie zamknięcia bramy ruch pojazdów osobowych, do-

stawczych o ładowności do 3,5T oraz autobusów PTS przejmuje
brama nr 1.

Ruch uprawnionych pojazdów ciężarowych PTS, które korzy-
stały z bramy nr 2 w godzinach jej otwarcia, przejmuje brama nr 3,

- w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale
zamknięta.

Ruch osób i pojazdów osobowych, pojazdów dostawczych o
ładowności do 3,5 T oraz autobusów PTS przejmuje brama nr 1.
Ruch pojazdów ciężarowych przejmuje brama nr 3.

3. Brama nr 3 - otwarta przez całą dobę przez wszystkie dni w
roku:

 - dla ruchu osób otwarta na łamaniu zmian,
 - dla ruchu pojazdów wymagających ważenia, awizowanych w

systemie STRIP oraz przez awizo portal, otwarta od godz. 22:00 w
niedzielę do godz.06:00 w sobotę,

 - dla ruchu innych pojazdów o ładowności powyżej 3,5 T otwar-
ta od godz. 06:00 w sobotę do godz. 05:00 w poniedziałek.

4. Brama nr 4 - ruch osób i pojazdów osobowych oraz pojazdów
dostawczych o ładowności do 3,5 T, otwarta okresowo:

  - w dni robocze: otwarta w godzinach od 05:00 do 07:30; od
13:00 do 15:30 oraz od 21:00 do 22:30, w pozostałych godzinach
zamknięta.

  - w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: otwarta
w godzinach od 05:00 do 07:00; od 13:00 do 14:30 oraz od 21:00 do
22:30, w pozostałych godzinach zamknięta.

  W czasie zamknięcia ruch osób i pojazdów przejmuje brama nr 1
(całodobowo) i brama 2 (w dniach i godzinach otwarcia).

5. Brama nr 5 – ruch osób, pojazdów służbowych oraz pojaz-
dów dostawczych i ciężarowych nie wymagających ważenia; otwar-
ta okresowo:

- w dni robocze: otwarta w godzinach od 5:00 do 23:00, w pozo-
stałych godzinach otwarta wyłącznie dla ruchu pojazdów odbiera-
jących wyroby z AM DSP,

- w soboty, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy: stale
zamknięta.

Zmiana organizacji ruchu

Komunikat Biura Ochrony
dotyczący organizacji ruchu osób i pojazdów

przez bramy oddziału w Krakowie:

Przedłużenie etapu "0" do 4 maja br.
Dyrekcja Wykonawcza ArcelorMittal Poland, nawiązując do

wcześniej ogłoszonego etapu „0”, który miał trwać do 9 kwiet-
nia, podjęła decyzję o przedłużeniu tego etapu do 4 maja włącz-
nie. Jak napisano w komunikacie skierowanym do załogi, pod-
jęto tę decyzję „w oparciu o sytuację epidemiologiczną, która
niestety nie poprawia się, a także w trosce o wszystkich na-
szych pracowników – zarówno tych pracujących w domu, jak
i w naszych zakładach – by wirus się nie rozprzestrzeniał w
naszej firmie”.

11. rocznica katastrofy smoleńskiej
W sobotę 10 kwietnia minęło 11 lat, jak w katastrofie lotni-

czej pod Smoleńskiem na terytorium Rosji zginęła cała zało-
ga polskiego samolotu Tu-154 i wszyscy jego pasażerowie,
łącznie 96 osób. W gronie tych osób był Prezydent RP Lech
Kaczyński i jego Małżonka Maria, którzy w towarzystwie
wysokich rangą państwowych urzędników i wojskowych oraz
ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczo-
rowskiego udawali się na uroczystości z okazji 70. rocznicy
Zbrodni Katyńskiej. Katastrofa w Smoleńsku była i pozo-
staje nadal wielką narodową tragedią, która wywarła ogrom-
ny wpływ na losy naszego kraju.

Jedenaście lat temu, wstrząśnięci tą tragedią, wspominali-
śmy na łamach NBS te osoby spośród ofiar katastrofy, które
w przeszłości odwiedzały hutę, żywo interesowały się proble-
mami hutniczej załogi i były gośćmi Komisji Robotniczej Hut-
ników. Należeli do nich Lech Kaczyński, Ryszard Kaczorow-
ski, Maciej Płażyński i Zbigniew Wassermann. Relacje z tych
wizyt można znaleźć w archiwalnych numerach biuletynu.

W czasie zamknięcia ruch osób przejmują bramy nr 1 i nr 3,
ruch pojazdów służbowych i dostawczych o ładowności do
3,5 T przejmuje brama nr 1, ruch pojazdów ciężarowych przej-
muje brama nr 3.

UWAGA:
1. Zmiana organizacji ruchu obowiązuje od 12.04.2021r. od

godziny 5:00.
2. W związku ze zmianą organizacji ruchu na terenie AMP

S.A. Oddział Kraków znosi się rejonizację bram wjazdowych
wskazanych na zezwoleniach, na wjazd pojazdami prywatny-
mi. Pracownicy będą mogli korzystać z bram numer: 1, 2 lub 4,
w godzinach  ich otwarcia podanych w komunikacie. Zniesie-
nie rejonizacji bram mające na celu upłynnienie ruchu w punk-
tach kontrolnych obowiązuje do czasu zakończenia pandemii.

3. Bramy numer 3 i 5 przeznaczone są do obsługi ruchu
towarowego i nie mogą korzystać z nich posiadacze zezwoleń
na wjazd pojazdami prywatnymi.
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Rejestracja na szczepienie przeciw COVID-19
Ministerstwo Zdrowia uruchamia rejestrację na szczepienia prze-

ciwko COVID-19 dla kolejnych roczników osób, które NIE zgłosi-
ły wcześniejszej chęci zaszczepienia poprzez formularz online.

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia osoby, które nie wy-
słały wcześniej formularza zgłoszenia chęci zaszczepienia, będą
mogły zarejestrować się na szczepienie zgodnie z poniższym har-
monogramem.

Harmonogram otwarcia rejestracji:
• 12 kwietnia – rocznik 1962,
• 13 kwietnia – rocznik 1963,
• 14 kwietnia – rocznik 1964,

Statystyka szczepień
Ostatnio dużo mówi się i pisze o tempie szczepień w naszym

kraju. Podaje się przy tym ogólną liczbą osób, które już podda-
ły się szczepieniu. Bazując na dostępnych w sieci statysty-
kach, możemy wysnuwać dodatkowe wnioski, na przykład
odnośnie tego, w jakiej części Polski zaszczepiło się najwięcej
osób. Taką informację uzyskamy porównując liczbę wykona-
nych szczepień do liczby osób zamieszkujących konkretną jed-
nostkę administracyjną. Oczywiście w otrzymanym wyniku za-
wierać się będzie pewien margines błędu, gdyż osoby zaszcze-
pione na terenie jakiegoś konkretnego miasta, województwa
czy powiatu niekoniecznie są ich mieszkańcami. Mimo to taka
statystyka może dać lepszy pogląd na to, gdzie proces szcze-
pienia obywateli idzie najsprawniej.

I tak, według stanu na dzień 8 kwietnia 2021 r., na czele rankingu
„wyszczepialności” znalazł się powiat Sopot, gdzie zaszczepiono
79,2 proc. liczby mieszkańców. Na drugim miejscu znalazł się po-
wiat Rzeszów, w którym liczba wykonanych szczepień odpowia-
dała 65,2 proc. populacji. Trzecie miejsce zajął powiat aleksan-
drowski w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie liczba za-
szczepionych stanowiła 55,2 proc. wszystkich mieszkańców.

Inne wielkości otrzymujemy porównując liczbę wykonanych
szczepień w ogóle, bez odnoszenia się do liczby mieszkańców.
Dla przykładu: do 11 kwietnia w powiecie Warszawa dokona-
no łącznie 553 899 szczepień, w powiecie Kraków - 264 830,
powiecie Poznań - 228 346, powiecie Wrocław - 218 250, po-
wiecie Łódź - 211 171, w powiecie Katowice - 144 373, a w
powiecie rzeszowskim wykonano łącznie 135 874 szczepień.

Czy akcja szczepień w firmach ruszy od połowy maja?
Niestety, w dalszym ciągu mamy do czynienia z fatalnymi skut-

kami trzeciej fali pandemii Covid-19. Dopóki nie zostanie opraco-
wany skuteczny lek jedyną obroną jest odpowiedzialne zachowa-
nie społeczne czyli zasada dystansu, stosowania maseczek
ochronnych oraz wzmożonej higieny osobistej. Od końca ubie-
głego roku kolejnym sprzymierzeńcem w walce z pandemią okaza-
ły się opracowane w licznych instytutach szczepionki. Zarówno
Światowa Organizacja Zdrowia, rządy poszczególnych krajów, jak
i wirusolodzy nawołują do masowych szczepień, które są dobro-
wolne. Efekty skuteczności szczepień można już zauważyć w kra-
jach, które w znacznym procencie wyszczepiły swoich obywateli.
Osiągnięcie odporności populacyjnej jest koniecznym warunkiem
powrotu do minimum tzw. normalności.

W ostatnim czasie rząd poinformował, że Narodowy Program
Szczepień zakłada uruchomienie szczepień w dużych zakładach
pracy. W tym temacie, w poniedziałek 12 kwietnia odbyła się kon-
ferencja wicepremiera Jarosława Gowina i prezydenta Konfedera-
cji Lewiatan Macieja Wituckiego. Wicepremier zapowiedział, że
akcja szczepień w firmach ruszy od połowy maja, jednak - jak
podkreślił - wszystko zależy od rzetelności, słowności koncernów
produkujących szczepionki. Z uzyskanych wypowiedzi można wnio-
skować, że firmy są zainteresowane jak najszybszym przeprowa-
dzeniem akcji szczepień przeciw Covid-19 w zakładach pracy.
Według strony rządowej istotne jest przede wszystkim włączenie
do programu szczepień dużych i średnich firm.

Witucki powiedział, że liczy na szybkie przygotowanie proce-
dur dotyczących szczepień w zakładach pracy. Dodał m.in., że
szczepienia nie powinny uwzględniać w zakładach pracy ograni-
czeń dotyczących roczników osób, które będą szczepione, Kryte-
ria ostateczne będą znane w początku przyszłego tygodnia, de-
klaracja otrzymana od ministra Michała Dworczyka mówi o 500
osobach z firmy. Jest otwarcie na to, żeby to było 500 osób w
firmie łącznie ze współpracownikami czy osobami niezbędnymi do
funkcjonowania tej firmy – powiedział.

ArcelorMittal Poland S.A. zgłosił akces przystąpienia do pro-
gramu. Informacje w tej sprawie zostaną podane po ostatecznym
doprecyzowaniu zasad przez Ministerstwo Zdrowia.

NBS - pismo wydawane przez KRH NSZZ "Solidarność"
dla członków i sympatyków Związku. Nakład 1800 szt.

Redakcja: bud. LTT pok. 104, tel. 12 290 38 29
e-mail: nbs.krh@poczta.fm, solidarnosc@krhhts.pl, www.krhhts.pl

BIURO  HUTNICZEJ  FUNDACJI  OCHRONY  ZDROWIA
i  POMOCY  SPOŁECZNEJ

z dniem 12 kwietnia 2021 r. zostało przeniesione do budynku
TOWARZYSTWA SOLIDARNEJ POMOCY,

ul. Ujastek 3, bud. „O”
(100 m dalej za głównym wejściem do Centrum Medycznego)
obok Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

PROFIL ZAUFANY to potwierdzony zestaw danych (imię,
nazwisko, data urodzenia, PESEL), które jednoznacznie identy-
fikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w
internecie, m.in. przy rejestracji na Internetowe Konto Pacjenta.
Raz założony jest ważny przez 3 lata, ale można ten czas w do-
wolnym momencie przedłużyć. Istnieje też możliwość założenia
tymczasowego profilu zaufanego, ważnego przez 3 miesiące.

• 15 kwietnia – rocznik 1965,
• 16 kwietnia – rocznik 1966,
• 17 kwietnia – rocznik 1967,
• 19 kwietnia – rocznik 1968,
• 20 kwietnia – rocznik 1969,
• 21 kwietnia – rocznik 1970,
• 22 kwietnia – rocznik 1971,
• 23 kwietnia – rocznik 1972,
• 24 kwietnia – rocznik 1973
Rejestrować można się:

• poprzez bezpłatną infolinię 989;
• przez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl;
• za pomocą SMS wysłanego na nr 664 908 556 lub 880 333 333;
• w konkretnym punkcie szczepień, pod warunkiem dostępno-
ści terminów.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa
Zdrowia – https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja


