
INFORMACJA DLA PRACODAWCY

KORONAWIRUS
 COVID-19

OGÓLNA PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ

SYTUACJE SZCZEGÓLNE

PRODUKTY Z CHIN
GIS podaje, że według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

BHP - ŚRODKI OCHRONY W MIEJSCU PRACY NP. KASKI, PRZYŁBICE
W przypadku wspólnych środków ochrony indywidualnej sposoby czyszczenia i dezynfekcji powinny być zgodne 
z podanymi przez producenta. Zdecydowanie skuteczniejszym sposobem jest zapewnienie indywidualnych lub 
jednorazowych środków ochrony.

Pełną wiedzę na temat ryzyka zakażenia COVID posiada Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid), która w sytuacji 
realnego zagrożenia obejmuje nadzorem osoby narażone i informuje je o konieczności zastosowania odpowiednich 
środków profilaktycznych. W przypadku braku kontaktu ze strony Sanepidu należy zachować standardowe środki 
ostrożności zalecane w sezonie infekcyjnym (patrz: Ogólna profilaktyka zakażeń).

Osoby mające objawy infekcji, które podróżowały w ciągu ostatnich 14 dni w rejony występowania zachorowań lub miały 
kontakt z osobami, u których podejrzewano lub potwierdzono zakażenie nowym koronawirusem, zgodnie z zaleceniami 
GIS, podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach. Pacjenci Medicover 
proszeni są o kontakt z lekarzem za pośrednictwem Telefonicznej Porady Medycznej (500 900 510).
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Koronawirus COVID-19 jest wirusem podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać 
o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekowaniu ich środkiem na bazie alkoholu.
W trosce o bezpieczeństwo medyczne pracowników i ewentualnych klientów, zaleca się stosowanie na terenie firmy 
standardowych środków ochrony w sezonie infekcyjnym, takich jak: 

Pracownik powracający z terenów zagrożonych bez objawów infekcji dróg oddechowych

Jeżeli pracownicy nie wykazują objawów infekcji, nie ma potrzeby wdrażania na terenie firmy innych niż standardowe 
środków ostrożności. 
Zasady postępowania wobec podróżnych powracających z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa podaje na bieżąco 
Główny Inspektorat Sanitarny. Zgodnie z komunikatem opublikowanym w dn. 28.01.2020 wszyscy podróżujący samolotem 
otrzymują Kartę Lokalizacyjną Pasażera, w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu. Pierwsza weryfikacja, 
czy podróżujący ma objawy choroby, np. podwyższoną temperaturę ciała, odbywa się w samolocie. Osoby, które wykazują objawy 
chorobowe są badane przez personel medyczny lotniska.

Ponieważ okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni (najczęściej 5-6 dni), podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka 
powinni po przylocie obserwować swój stan zdrowia.

Na terenie firmy należy umieścić maseczki ochronne i dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, instrukcje: jak prawidłowo 
myć i dezynfekować ręce oraz jak właściwie używać maseczek. 
Zalecamy również zaszczepienie przeciwko grypie osobom, które jeszcze nie były szczepione w tym sezonie. W miejscach 
bezpośredniej obsługi zewnętrznych klientów zalecamy umieszczenie maseczek ochronnych z komunikatem zachęcającym 
do ich zakładania w przypadku objawów jakiejkolwiek infekcji dróg oddechowych.
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 Pracownik hospitalizowany z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID-193


