
Wznowienie poradnictwa osobistego

Z uwagi na zagrożenie zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 porady osobiste będą udzielane interesantom,
którzy wcześniej umówią się na rozmowę pod numerem telefonu:

w siedzibie OIP w Lublinie: 81-537-11-31, w godzinach 9.00 – 14.00●

w oddziale w Zamościu: 84-638-00-00, w godzinach 8.00 – 15.00●

w oddziale w Chełmie: 82-562-24-90, w godzinach 8.00 – 15.00●

w oddziale w Białej Podlaskiej: 83-344-75-90, w godzinach 8.00 – 15.00.●

Osobiste porady prawne będą udzielane:

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 13.00●

w oddziale w Chełmie we wtorki, w godzinach 9.00 – 14.00●

w oddziale w Zamościu w piątki, w godzinach 9.00 – 14.00●

w oddziale  w Białej Podlaskiej w poniedziałki, w godzinach 9.00 – 14.00.●

Chcąc uzyskać osobistą poradę prawną, należy przestrzegać następujących obowiązków:

zdezynfekować dłonie przed wejściem do pomieszczenia udzielania porad prawnych,●

zakrywać usta i nos, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy,●

poddać się pomiarowi temperatury (zgodnie z informacją dostępną na stronie●

https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy przez gorączkę rozumie się podwyższoną temperatura ciała
powyżej 37,5 ° C lub 99,5 ° F),
wypełnić przed rozpoczęciem udzielania porady „Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego” (obowiązuje●

korzystanie z własnego długopisu).

W przypadku:

odmowy wypełnienia kwestionariusza, lub odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek pytanie 1-5 z kwestionariusza,●

odmowy poddania się pomiarowi temperatury lub temperatury ciała, potwierdzonej pomiarem, powyżej 37,5oC,●

zewnętrznych oznak infekcji●

nie będzie możliwości skorzystania z porad osobistych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Lublinie oraz jego
oddziałach.

Czas udzielania indywidulnej porady prawnej to maksymalnie 15 minut.

Bez zmian udzielane są telefoniczne porady prawne oraz odpowiedzi na pisemne zapytania prawne składane za
pośrednictwem operatora pocztowego do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, Al. Piłsudskiego 13, 20-011
Lublin  oraz  przesłane  środkami  komunikacji  elektronicznej:  ePUAP:  /PIP/SkrytkaESP;  e-mail:
kancelaria@lublin.pip.gov.pl.

Porady telefoniczne udzielane są przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, codziennie w
godzinach 9.00 – 15.00, pod numerami telefonów:

dla numerów komórkowych: 459 599 000,●

dla numerów stacjonarnych: 801 002 006.●

 


