
Jak dbać  
o bezpieczeństwo 
pracowników  
w zakładach 
przemysłowych

Często myj ręce

Podczas powitania unikaj  
uścisków i podawania dłoni

Unikaj dotykania oczu,  
nosa i ust

Regularnie myj lub dezynfekuj 
powierzchnie dotykowe

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu po
wierzchni, które mogą być zanieczyszczone 

wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, 
całowania i podawania dłoni na powitanie.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą  
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfe

kować je płynami/żelami na bazie alkoholu  
(min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa  

z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego 
częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 
mogą być zanieczyszczone wirusem.  
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanie

czyszczonymi rękami, może spowodować 
przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, 
klamki, włączniki światła, poręcze muszą być 

regularnie przecierane z użyciem wody  
z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. 

PRIORYTETOWE REKOMENDACJE

I. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie wystąpienia 
zakażenia u pracownika
• Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy.  

Na kazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego dostępnych na stronach  gis.gov.pl   
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także  
obo wiązujących przepisów prawa.

• Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pra  co
wników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury 
odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, 
a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachować przynamniej 
1,5metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej 
temperatury (powyżej 38 stopni C) lub wyraźnych oznak 
choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności 
w oddychaniu , dana osoba nie może zostać wpuszczona na 
teren zakładu. W takim przypadku, nakazuje się stoso wanie 
do zaleceń GIS. W okresie przejściowym, przed zakupem 
termometrów przez zakład, zaleca się mierzenie temperatury 
przez pracowników na własną rękę.

• Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID19  
poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.

II. Procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa.
• Obowiązek zapewnienia ochrony twarzy dla pracowników 

zakładu.
• Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby ochronne  

(dla obsługi klienta), bariery odległościowe, przyłbice ochronne, 
gogle, maseczki ochronne i inne narzędzia lub sposoby 
zapewniające odizolowanie pracownika od możliwości zaka
żenia się od osób zarażonych.

• Uwaga: Zakazuje się wykorzystania profesjonalnych masec
zek medycznych typu FFP2 i FFP3, w celu zapewnienia odpo
wiedniej ich ilości dla szpitali. Zaleca się firmom kupowanie 
maseczek wielorazowych, maseczek o standardzie ochrony 
przemysłowym (94% lub niższym), a także stosowanie innych 
wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.
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Jak dbać  
o bezpieczeństwo 
pracowników  
w zakładach 
przemysłowych

Unikaj płatności gotówką, 
korzystaj z kart płatniczych

Regularnie myj lub dezyn-
fekuj powierzchnie dotykowe

Regularnie dezynfekuj telefon

Zachowaj bezpieczną 
odległość od rozmówcy

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady  
i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą 

być regularnie przecierane z użyciem wody  
z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. 

Na powierzchni banknotów i monet mogą znaj
dować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości 
unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płat

niczych i bankowości elektronicznej.

Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój  
telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chuste
czkami nasączonymi środkiem dezynfeku

jącym). Nie kładź telefonu na stole i nie 
korzystaj z niego podczas spożywania 

posiłków.

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra 
odległości z osobą, z która rozmawiamy, 

twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma 
gorączkę

PRIORYTETOWE REKOMENDACJE

• Obowiązek noszenia maseczek przez zewnętrznych dostawców 
i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.

• Obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej  
1,5 metra pomiędzy pracownikami.

• Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, 
w tym:

• Wprowadzenie różnych godzin przerw.
• Ograniczenie liczby miejsc na stołówce (maksymalnie jedna 

osoba siedząca przy stoliku lub zachowanie 3 metrów odle
głości pomiędzy pracownikami).

• Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać  
z szatni/łaźni na terenie firmy do osób, które obejmują stano
wiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży.

• Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych 
pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia 
powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, 
których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.

III. Procedury w przypadku zdiagnozowania wirusa  
u jednego lub więcej pracowników.
• Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pra

cowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
• Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami 

zakażonymi.
• Powiadomienie powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej 

celem wspólnego określenia osób z najbliższego kontaktu  
z osobą zakażoną. Osoby te poddane zostaną kwarantannie.

• Dezynfekcja całej sekcji zakładu w której przebywał zarażony 
pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny 
zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.

• Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc 
pod uwagę zaistniały przypadek.

• Utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu prze
mysłowego w związku ze stanem epidemii decyzją administra
cyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa.  
W przypadku konieczności całkowitego wstrzymania produ
kcji, utrzymanie dostępności infrastruktury krytycznej podczas 
postoju produkcyjnego.
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