
Wewnętrzna procedura postępowania w przedsiębiorstwie 
w związku z zagrożeniem koronawirusem.

W każdym z  oddziałów firmy,  kierownik  placówki  wyznacza  osobę  odpowiedzialną  za
bieżące monitorowanie stałego zapewnienia środków higieny w toaletach oraz wszelkich środków
czystości potrzebnych do utrzymania na bieżąco stanu bezpieczeństwa w placówce.

Jeżeli masz gorączkę, katar lub kaszel – pozostań w domu!

Zgodnie z naszą wewnętrzną procedurą, z uwagi na nadzwyczajną sytuację  apelujemy, by
do  pracy  nie  przychodzili  pracownicy  przeziębieni  i  chorzy.  Pracownicy  z  objawami
przeziębienia w będą odsyłani do domu. 

W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia, należy stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia:

• Zrezygnuj  z  uścisku dłoni  na powitanie,  używaj  łokcia  lub  kostki  zgiętego  palca  do
dotykania włączników światła, przycisków windy itp.  Jeśli tankujesz, podnieś dozownik
benzyny za pomocą ręcznika papierowego lub użyj jednorazowej rękawicy.

• Unikaj  płatności  gotówkowych. Klientowi  zasugeruj  przedpłatę  na  konto  lub  płatność
kartą lub zbliżeniową.

• Otwieraj drzwi łokciem, zamkniętą pięścią lub biodrem - nie chwytaj za uchwyt dłonią,
chyba że nie ma innego sposobu na otwarcie drzwi. Szczególnie ważne w przypadku drzwi
toalet publicznych, sklepowych itp.

• Myj  często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu (min.
60%) za każdym razem, gdy wracasz do domu z jakiejkolwiek aktywności, która dotyczyła
miejsc, w których przebywały inne osoby. Miej butelkę środka odkażającego dostępną przy
wejściu do domu oraz w samochodzie na okoliczność sytuacji, w których nie możesz od
razu umyć rąk, a miałeś kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami.

• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.

• Stosuj  odpowiednie  zasady ochrony podczas  kaszlu  i  kichania. Zasłaniaj  usta  i  nos
zgiętym  ramieniem  lub  jednorazową  chusteczką  kiedy  kaszlesz  lub  kichasz.  Jeśli  to
możliwe, kaszl lub kichaj wyłącznie do jednorazowej chusteczki, którą natychmiast potem
wyrzucaj. 

• Nie zbliżaj się do osób chorych.

• Jeśli  podróżowałeś  i  wracasz  z  regionu,  gdzie  występuje  koronawirus  i  masz  objawy
choroby  lub  miałeś  kontakt  z  osobą  zakażoną,  powiadom  telefonicznie  o  tym  stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

• Jeśli  występuje  gorączka,  kaszel,  trudności  w  oddychaniu  -  zasięgnij  pomocy
medycznej!

Zasady  postępowania  z  osobami  podejrzanymi  o  zakażenie  koronawirusem  zostały
sporządzone  i  umieszczone  na  stronie  internetowej  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego  w
Warszawie i są dostępne pod adresem: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/


