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Zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia
infekcji COVID-19 na terenie przedsiębiorstwa
Informacja dla pracowników

Andrey Popov– stock.adobe.com

Należy traktować poważnie wszelkie oznaki mogące wskazywać na obecność
infekcji COVID-19. Wczesne rozpoznanie i prawidłowe postępowanie są istotne,
by chronić siebie, swoje koleżanki i kolegów oraz pozostałe osoby.
Możliwe symptomy infekcji COVID-19
•
•
•
•

Kaszel
Gorączka
Pojawienie się problemów z oddychaniem
Szczegółowe informacje udostępnia Robert Koch Institut.

Co należy zrobić w przypadku podejrzenia infekcji COVID-19:
• Prosimy pozostać w domu i poinformować swojego pracodawcę.
• Skontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym lub właściwym organem służby

zdrowia (informacja dostępna na: https://tools.rki.de/PLZTool/). Ponadto można
skontaktować się telefonicznie z pracownikiem opieki medycznej pod numerem 116117
lub na stronie www.116117.de.
Uzyskają tam Państwo stosowną poradę i informacje o zasadach dalszego postępowania.

• Jeśli podejrzenie się potwierdzi lub jeśli profilaktycznie zostaną Państwo

skierowani na kwarantannę, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń
dotyczących postępowania i skonsultować dalsze działania ze swoim
pracodawcą.

W przypadku Państwa kontaktu z zarażoną osobą:
• Najpierw należy uzyskać opinię medyczną, jak wysokie jest dla Państwa ryzyko
zakażenia i jakie są wymagane dalsze środki postępowania.

• Do tego czasu należy: koniecznie ograniczyć kontakt z innymi osobami. Poinformować
swojego pracodawcę i uzyskać informację o dalszych procedurach.

• Skontaktować się telefonicznie z właściwym organem służby zdrowia (informacja

dostępna na: https://tools.rki.de/PLZTool/). W przypadku uzyskania zaleceń, by w celach
profilaktycznych pozostać w domu, należy w takim przypadku skontaktować się z
pracodawcą w celu uniknięcia strat finansowych. Wskazówka: Prawo do dalszego
otrzymywania wynagrodzenia przysługuje tylko w przypadku niezdolności do pracy z
powodu choroby zgodnie z § 3 EfZG.

• Prosimy zasięgnąć informacji za pośrednictwem Corona-App der Charité. Znaleźć tam
można wskazówki, które pomogą Państwu lepiej ocenić istniejące ryzyko i konieczne
metody postępowania.

Sposoby minimalizowania ryzyka zakażenia na terenie przedsiębiorstwa oraz na
placu budowy:
• Przestrzegać zaleceń zachowania dystansu.

W przypadku braku takiej możliwości, stosować maskę osłaniającą usta i nos.

• Należy koniecznie przestrzegać zasad higieny: w szczególności często i dokładnie
myć ręce, kichać i kaszleć w zagięcie łokcia.

Dalsze zalecenia znaleźć można na stronie www.bgbau.de/coronavirus
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