
Przed podróżą zagraniczną sprawdź na stronie WHO, GIS, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy rejony, w które się 
udajesz są bezpieczne lub skonsultuj się z lekarzem medycyny podróży.

WAŻNE!

INFORMACJA DLA PRACODAWCY
KORONAWIRUS COVID-19

PRODUKTY Z KRAJÓW, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
GIS podaje, że według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez zamawiane towary.

Zachęcamy także do bieżącego śledzenia informacji na stronie internetowej Medicover, gdzie umieszczane są najnowsze 
informacje o postępowaniu wobec zagrożenia koronawirusem. 
https://www.medicover.pl/koronawirus

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.
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PRACOWNIK POWRACAJĄCY Z REGIONÓW, W KTÓRYCH UTRZYMUJE SIĘ  
KORONAWIRUS SARS-CoV-2*
• mający objawy tj.: gorączka, kaszel, duszność - powinien pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem Telefonicznej  
 Porady Medycznej 500 900 510 albo za pomocą czatu w Medicover OnLine (mol.medicover.pl). Lekarz, podczas  
 wywiadu z pacjentem zdecyduje o dalszym postępowaniu i ewentualnej konieczności zgłoszenia się bezpośrednio  
 do szpitala zakaźnego.

• bez objawów - powinien przez kolejne 14 dni kontrolować swój stan zdrowia (codzienny pomiar temperatury ciała,  
 zwracanie uwagi na występowanie objawów grypopodobnych tj. złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel, gorączka).  
 Obecnie nie ma uzasadnienia do stosowania kwarantanny wobec osób powracających z regionów, w których utrzymuje  
 się koronawirus SARS-CoV-2.

Natomiast jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią wyżej wymienione objawy pracownik powinien:
pozostać w domu i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510 albo 
za pomocą czatu w Medicover OnLine (mol.medicover.pl). Lekarz, podczas wywiadu z pacjentem zdecyduje o dalszym 
postępowaniu i ewentualnej konieczności zgłoszenia się bezpośrednio do szpitala zakaźnego.

* Monitoring aktualnych informacji na temat regionów, w których utrzymuje się koronawirus SARS-CoV-2 znajduje się na stronie www.gis.gov.pl

OGÓLNA PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ
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 klientów, zaleca się stosowanie na terenie firmy standardowych 
środków ochrony w sezonie infekcyjnym, takich jak: 

Na terenie firmy należy umieścić maseczki ochronne i dozowniki z płynem dezynfekcyjnym, instrukcje: jak prawidłowo 
myć i dezynfekować ręce oraz jak właściwie używać maseczek. 
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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https://www.medicover.pl/koronawirus?vcid=SliderSG

