
INSTRUKCJA DLA KLIENTÓW TAX ADVISORS GROUP SP. Z O.O. 

STOSOWANA W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ PRZED ZARAŻENIEM KORONAWIRUSEM COVID-19 

I. Zastosowanie Instrukcji 
1. Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich klientów Tax Advisors Group Sp. z o.o. 

(dalej: TaxAGroup), umawiających spotkania z członkami zarządu, pracownikami 
lub współpracownikami TaxAGroup (dalej: ,,personel TaxAGroup”) w swoich 
siedzibach lub poza terenem biura TaxAGroup.   

2. Instrukcja przyjęta została w celu ograniczenia ryzyka zachorowania podczas 
pandemii koronawirusa COVID-19.  

3. Instrukcja reguluje sposób postępowania w czasie przebywania personelu 
TaxAGroup w siedzibie klientów. 

II. Postępowanie w ramach stwierdzenia występowania objawów zarażenia  
W przypadku stwierdzenia występowania jakichkolwiek objawów zarażenia (takich 
jak kaszel, stan podgorączkowy, objawy zakażania górnych dróg oddechowych) u 
klienta, prosimy o natychmiastowe zakończenie spotkania i wyznaczenie go w 
nowym terminie lub przeprowadzenie go w formie wideo- lub telekonferencji.    

III. Sprzęt ochronny i środki higieny 
1. Personel TaxAGroup podczas spotkań z klientami w jego siedzibie korzysta z 

przyłbicy, maseczki oraz rękawiczek ochronnych. 
2. Podczas spotkań z personelem TaxAGroup klienci zobowiązani są do noszenia 

maseczek oraz rękawiczek ochronnych. 
3. Prosimy o umożliwienie personelowi TaxAGroup niezwłocznej dezynfekcji rąk po 

przybyciu do siedziby klienta.  
4. Personel TaxAGroup przestrzega wewnętrznych zasad higieny przyjętych w 

siedzibie klienta.  

IV. Obowiązek zachowania bezpiecznej odległości 
Klienci zobowiązani są do zachowania minimum 2 metrów dystansu od personelu 
TaxAGroup.   

V. Wysyłka instrukcji  
1. Niniejsza Instrukcja podlega wysłaniu każdemu klientowi umawiającemu 

spotkanie z personelem TaxaGroup oraz opublikowaniu na stronie internetowej 
TaxAGroup.  

2. W przypadku braku akceptacji niniejszej Instrukcji przez klienta, personel 
TaxAGroup ma prawo odmówić wzięcia udziału w spotkaniu.   

VI. Zastrzeżenie 
Personel TaxAGroup ma prawo przerwać spotkanie w przypadku, gdy stwierdzi, że 
wskazana tutaj instrukcja nie jest przestrzegana przez klienta. 
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