Visitor pre-registration form
Formularz wstępnej rejestracji gości
In connection with the spread of the corona virus COVID-19, PPW Nabor G.Naborczyk has taken precautionary
measures to limit the risks and to protect employees and other individuals at its location.
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, firma PPW Nabor G.Naborczyk podjęła środki ostrożności
w celu ograniczenia ryzyka oraz ochrony pracowników i innych osób przebywających w tej lokacji.
Anyone who is going to visit PPW Nabor, is required to complete this form and return it to nabor@nabor.pl witch
subject: VISIT.
Każdy, kto zamierza odwiedzić PPW Nabor musi wypełnić poniższy formularz i przesłać go na adres nabor@nabor.pl z
tematem: WIZYTA
Name and surname / Imię i nazwisko
Company / Firma
Contact information / Dane kontaktowe
phone number / numer telefonu
e-mail address / adres e-mail
Your contact person at PPW Nabor
Osoba kontaktowa w PPW Nabor
In which countries and regions have you been
in the last 14 days? Please note all countries/ regions, including
any transfer locations.
W jakich krajach i regionach przebywałeś w ciągu ostatnich 14 dni?
Prosimy o wypisanie wszystkich krajów/regionów, w tym wszystkie
lokalizacje transferowe.
In the past 14 days, have you been in close contact with someone
who is (probably) infected with the corona virus (COVID-19)?
Czy w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w bliskim kontakcie z kimś kto
(prawdopodobnie) jest zarażony koronawirusem (COVID-19)?
I hereby declare that all information in this form is true and
correct.
Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w tym formularzu są
prawdziwe.

Signature / Podpis

Visitor type / Rodzaj gościa

□ Visitor / Gość
□ Supplier / Dostawca
□ Job applicance / Kandydat do pracy
□ Office / Biuro
□ Production hall / Hala produkcyjna
□ Warehouse / Magazyn
□ Other / Inny

Access levels / Poziom dostępu

Thank you for your cooperation.
Dziękujemy za współpracę.

Date / Data

