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Jeśli to możliwe pracownicy, którzy mogą wykonywać pracę zdalnie w  porozumieniu 
z przełożonym powinni być kierowani do pracy z domu   

 

Jeśli to możliwe należy ograniczyć liczbę pracowników przebywających w zakładzie 
pracy w tym samym czasie (system zmianowy, rotacyjny, elastyczny czas pracy) 

Jeśli to możliwe należy zrezygnować z konferencji i szkoleń, materiały edukacyjne, 
instruktaże przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępniać je na 
platformach online. 

 

Jeśli to możliwe należy ograniczyć podróże służbowe i delegacje  

 

Należy prowadzić codzienną rutynową dezynfekcje często dotykanych powierzchni  
w miejscu pracy (klamki, blaty robocze na stanowiskach, biurka, klawiatury, 
umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne) – np.: raz na dwie godziny lub według 
aktualnych wytycznych zakładu 

 
Należy wywiesić instrukcję mycia rąk w toaletach i zalecić mycie rąk jak najczęściej wg wytycznych GIS. 
(Po przyjściu do pracy, przed toaletą, po toalecie, przed posiłkiem, po posiłku, po kontakcie z 
przedmiotami z zewnątrz). Należy wyłączyć i nie używać suszarek do rąk, a jednorazowe ręczniki. 

http://www.bhpkrotoszyn.pl/
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W pobliżu wejścia do zakładu pracy oraz w widocznych miejscach na jego terenie należy umieścić 
ogólnodostępne dla pracowników dozowniki środków odkażających skórę w opakowaniach 
niewymagających dotykania palcami (najlepiej spryskiwacze i dozowniki uruchamiane naciskiem 
przedramienia lub łokcia). Skład środków odkażających powinien bazować według wytycznych z 
31.03.2020 r. na co najmniej 70% roztworach alkoholowych . 
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Jak dezynfekować sprzęt elektroniczny (np.: laptop, telefon) wykorzystywany w pracy? 
1. Wyłącz sprzęt i odepnij od zasilania. 
2. Przetrzyj najlepiej jednorazową chusteczką lub papierem ze specjalnym płynem do czyszczenia 
sprzętu elektronicznego (z alkoholem izopropylowym) lub lekko zwilż je alkoholem 70%. 
3. Części mniej dostępne możesz wyczyścić patyczkami kosmetycznymi. 
4. Przed ponownym uruchomieniem ZACZEKAJ do czasu odparowania alkoholu. 
5. Po odparowaniu alkoholu możesz włączyć sprzęt elektroniczny. 
Pamiętaj! 
1. Alkohol może uszkodzić sprzęt elektroniczny. Stosuj go z rozwagą. 
2. Unikaj jedzenia i picia w jego pobliżu. 
3. Myj dokładnie ręce przed i po użyciu sprzętu - unikniesz tłustych śladów. 
 

Uwaga! 

 

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze 
drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi 
chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym).  
Nie kładź telefonu na ogólnodostępnym stole i nie korzystaj z niego, gdy wcześniej 
dotykałeś przedmioty, które mogły dotykać inne osoby nawet jeśli masz założone 
rękawiczki.  Nie używaj telefonu podczas spożywania posiłków. 

   

http://www.bhpkrotoszyn.pl/
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Należy pamiętać o zasadzie zachowania 1,5 m odległości od 
stanowisk pracy 

 

Pracownicy, których stanowiska pracy ze względów technologicznych 
nie mogą być oddaleni od siebie z zachowaniem odległości 1,5 m 
powinni nosić maseczki ochronne (jednorazowe lub wielorazowe), 
rękawiczki oraz przyłbice lub gogle ochronne. 

W pobliżu wyżej wspomnianych stanowisk umieszcza się: 

• instrukcję zakładania i zdejmowania rękawic ochronnych jednorazowych lub wielorazowych 

• instrukcję sposobu i czasu użytkowania maseczek jednorazowych lub wielorazowych 

• instrukcję zdejmowania gogli ochronnych 

ZDEJMOWANIE GOGLI Z PASKIEM ELASTYCZNYM 

 

http://www.bhpkrotoszyn.pl/
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W przypadku rękawic wielorazowego użytku zabezpiecz je, a następnie zdezynfekuj piorąc  

w odpowiedniej temperaturze 60 st. C. 

http://www.bhpkrotoszyn.pl/
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UŻYTKOWANIE MASECZEK Jednorazowych lub wielorazowego użytku: 

 

http://www.bhpkrotoszyn.pl/
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Osoby, u których występują objawy infekcji takie jak kaszel, duszność, utrata 
węchu, smaku czy gorączka proszone są o pozostanie w domu lub w razie 
wystąpienia symptomów podczas  świadczenia pracy oddalenie się ze 
stanowiska pracy i poinformowanie przełożonego. 

Pracownik z objawami infekcji w miejscu pracy powinien być odizolowany i po decyzji przełożonego 
powinien zostać skierowany do domu, gdzie nawiąże kontakt z lekarzem rodzinnym (POZ), który zaleci 
dalsze postępowanie lub SANEPIDEM lub NFZ 800 190 590 lub numer 112. 

PAMIĘTAJ O BHP! 
Podczas pracy zdalnej pracownicy świadczący pracę w ten sposób są proszeni 
o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz ergonomii. 

 

Nie należy podawać ręki na powitanie. 

 

Kichając lub kaszląc należy zasłaniać usta (najlepiej jednorazową chusteczką, 
którą można wyrzuć). Następnie należy umyć dłonie jeżeli zasłaniającą usta 
częścią ciała była dłoń. 

 

W kontakcie z osobami i przedmiotami z zewnątrz organizacji należy 
stosować rękawiczki ochronne.  

 

W przypadku dostaw należy otrzymane opakowanie z zewnątrz 
zdezynfekować używając środka na bazie alkoholu – o ile nie naruszy to 
istotnych wartości produktu, a opakowanie nie jest istotnym elementem 
gwarancji produktów. W przeciwnym razie dostawa powinna odbyć 
przynajmniej 24 godzinną kwarantannę.  

 

Powierzchnie należy dezynfekować środkiem na bazie alkoholu lub innym 
detergentem lub środkiem o właściwościach dezynfekcyjnych według 
harmonogramu ustalonego w zakładzie pracy. 

GIS 

PAMIETAJ! Podstawa zasada bezpieczeństwa  
                                                   to przestrzeganie zasad higieny osobistej. 
MYJ, jak najczęściej dłonie. 
NIE DOTYKAJ twarzy i tego czego nie musisz. 
UNIKAJ miejsc publicznych. 
MYŚL o innych. 
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