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1. Graficzny algorytm postępowania. 

 

http://www.bhpkrotoszyn.pl/


INSTRUKCJA BHP  
Zasady postępowania w sytuacji, kiedy u pracownika występują objawy 
zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 

Aktualne na:  
06.04.2020 r. 
 

 

2 z 4 
www.bhpKrotoszyn.pl 

2. Uwagi dla osoby, u której występują objawy choroby. 

Osoby, u których występują objawy infekcji takie jak kaszel, duszność, gorączka  czy utrata węchu, smaku 
proszone są o pozostanie w domu i postąpienie według punktu 1. 
 
W razie wystąpienia symptomów podczas  świadczenia pracy należy oddalić się ze stanowiska pracy na 
zewnątrz lub w wyznaczone miejsce izolacji i poinformować o tym fakcie przełożonego. 
 
Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów powinna o tym fakcie poinformować przełożonego i w trybie natychmiastowym nawiązać kontakt  
z właściwą jednostką Państwowej Inspekcji Sanitarnej: 
• przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje też lokalna lub o małym stopniu 

rozpowszechnienia transmisja COVID-19 
• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub prawdopodobnym).  
Jako bliski kontakt należy rozumieć: 

o zamieszkiwanie z osobą, u której stwierdzono chorobę COVID-19, 
o bezpośredni kontakt fizyczny z osobą, u której stwierdzono chorobę COVID-19 (np. podanie ręki), 
o bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej 

chusteczki higienicznej, pocałunek, narażenie na kaszel osoby chorej), 
o przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą na COVID-19 - przez 

dowolny czas 
o przebywanie w odległości ~ 2 metrów od przypadku z COVID-19 przez czas dłuższy niż 15 minut w 

sytuacji każdej innej ekspozycji niewymienionej powyżej, 
o kontakt w zbiorowym środku transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym 

kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie 
załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z 
COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów 
znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu), 

o uzyskanie informacji od odpowiednich służb, że miał miejsce kontakt z potwierdzonym 
przypadkiem. 

 
3. Uwagi dla przełożonego i dla pracownika, u którego występują objawy choroby. 

Przełożony po otrzymaniu informacji, że u pracownika występują objawy choroby powinien jak najszybciej: 

• zapewnić tej osobie i osobom współpracującym maseczkę ochronną, 

• odseparować i polecić pracownikowi, aby nawiązał kontakt z właściwą jednostką Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (wykaz właściwych numerów w załączniku), która zaleci dalsze postępowanie na 

podstawie otrzymanych zebranych informacji, 

• wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie lub najbliższy obszar w przypadku pomieszczeń o dużej 

powierzchni i kubaturze, w którym przebywał pracownik, 

• wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał pracownik, 

• następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt, 

• zdezynfekować drogę dojścia pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, itd. – 

czyli elementy, których mógł dotykać pracownik), 

• sporządzić listę osób mających kontakt z osobą podejrzaną zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2 

(definicja bliskiego kontaktu: pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniejszej niż 

2m przez ponad 15 min - BEZ ŚRODKÓW OCHRONNY INDYWIDUALNEJ; prowadzenie rozmowy twarzą 

w twarz w odległości do 1m - BEZ ŚRODKÓW OCHRONNY INDYWIDUALNEJ), 
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• jeśli istnieje możliwość bezpiecznego przemieszczania się pracownika, u którego występują objawy 

choroby, przełożony powinien skierować go do domu po uwzględnieniu zaleceń Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej.  

 

4. Uwagi ogólne 

Na współpracowników, którzy mieli styczność z pracownikiem, u którego wystąpiły objawy choroby może 

zostać nałożony obowiązek 14-dniowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, ale o tym decyduje 

inspektor sanitarny / lekarz. 

  

http://www.bhpkrotoszyn.pl/


INSTRUKCJA BHP  
Zasady postępowania w sytuacji, kiedy u pracownika występują objawy 
zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 

Aktualne na:  
06.04.2020 r. 
 

 

4 z 4 
www.bhpKrotoszyn.pl 

5. Ogólna instrukcja postępowania do wypełnienia w danym oddziale 
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