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Jak prawidłowo postępować w przypadku podejrzenia lub
potwierdzenia infekcji COVID-19 na terenie Państwa przedsiębiorstwa
Informacja dla przedsiębiorców
artegorov3@gmail – stock.adobe.com

Prawidłowe postępowanie jest decydujące w sytuacji wystąpienia u pracowników
symptomów takich jak suchy kaszel, gorączka lub nie występujący nigdy wcześniej
problem z oddychaniem:
Prosimy zadbać o to, by taka osoba:
• Nie przebywała w miejscu pracy (plac budowy, biuro, miejsce sprzątania) lub je
niezwłocznie opuściła, a w kontakcie z innymi pracownikami bezwzględnie
zachowywała dystans oraz nosiła maskę osłaniającą usta i nos.

• Z polecenia lekarza zakładowego skontaktowała się telefonicznie z

gabinetem medycyny rodzinnej lub właściwym organem służby zdrowia
(informacja dostępna na stronie: https://tools.rki.de/PLZTool/).

Należy wdrożyć następujące środki postępowania w miejscu pracy:
• Bezpośrednio: Powierzchnie na obszarze stanowiska pracy danej osoby umyć na

mokro surfaktantem lub środkiem czyszczącym na bazie alkoholu. Należy przy tym
zadbać o ochronę osoby przeprowadzającej dezynfekcję.

• Pomieszczenia, w których przebywała dana osoba wietrzyć przy otwartym na
oścież oknie przez 30 minut.

• Należy zadbać o to, by zgodnie z zapisami ustawy o delegowaniu pracowników

ustalić, którzy pracownicy znajdowali się w bezpośrednim kontakcie z osobą, u której
wystąpiło podejrzenie zakażenia.

Współdziałając z pracownikami mogą Państwo znacznie przyczynić się do
zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem na terenie przedsiębiorstwa i na
placach budowy:

Odpowiednio wcześnie informować i organizować:
• Przeprowadzić odpowiednią, dostosowaną do sytuacji ocenę ryzyka. Prosimy
uwzględnić potrzebę koordynacji z klientem i SiGeKo.

• Należy przekazać pracownikom informację na temat symptomów infekcji COVID-19
oraz wymaganych zasad zachowania. Szkolenie takie należy udokumentować.

• Należy zapewnić, by przestrzegano zaleceń zachowania dystansu. Jeśli nie ma takiej
możliwości, należy egzekwować stosowanie maski osłaniającej usta i nos.

• W razie potrzeby należy zapewnić dodatkowe stanowiska mycia rąk (bieżąca

woda, mydło, ręczniki jednorazowe), aby umożliwić przestrzeganie zasad higieny.

• Należy zredukować jak to tylko możliwe kontakty pracowników między sobą oraz z
osobami trzecimi.

• Bezkontaktowe mierzenie temperatury przy uwzględnieniu przepisów ochrony
•
•
•
•

danych osobowych może stanowić dodatkową pomoc.
Prowadzić codzienne listy obecności dla każdego zakładu lub placu budowy, z
podaniem danych kontaktowych zatrudnionych tam pracowników, aby w przypadku
podejrzenia infekcji koronawirusa możliwe było śledzenie kontaktów.
Należy odpowiednio uzupełnić istniejące listy.
Prosimy uwzględnić także, aby możliwe było śledzenie kontaktów z osobami trzecimi
(dostawcy, przedstawiciele klienta, itd.)
Jeśli potrzebują Państwo pomocy lub porady, prosimy skontaktować się z lekarzem
zakładowym.

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