
 

Działania służące ograniczeniu zagrożenia koronowirusem SARS-CoV-2, wprowadzone 

w przedsiębiorstwach należących do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy: 

 Anulowanie szkoleń - tylko szkolenia online 

 Dezynfekcja floty służbowej 

 Dezynfekcja obiektów - codzienna 

 Dezynfekcja rąk przed rozpoczęciem pracy 

 Dezynfekcja stanowisk pracy 

 Eliminacja witania się przez uścisk dłoni 

 Informacje na stołówce, aby zajmować miejsca co 1,5 m 

 Ograniczenie do minimum liczby pracowników w biurze na rzecz home office 

 Ograniczenie liczby kierowców i ograniczenie ich przebywania na terenie 

przedsiębiorstwa (jak najwięcej w kabinach i w trasie) 

 Ograniczenie liczby pracowników na produkcji 

 Ograniczenie liczby pracowników w magazynie (max. 2 osoby w sekcji) 

 Ograniczenie lub całkowity zakaz delegacji 

 Ograniczenie pracy dostawców - tylko niezbędne dla ciągłości biznesu 

 Ograniczenie pracy pracowników starszych  

 Ograniczenie pracy pracowników starszych i zagrożonych - zatrzymanie w domu osób 

z grupy podwyższonego ryzyka (osoby 50+ oraz z innymi chorobami), ale z 

gotowością do pracy 

 Ograniczenie spotkań bezpośrednich w firmie 

 Ograniczenie wielkości brygad (gdy to możliwe do 2 osób) 

 Opracowanie i upowszechnianie graficznych materiałów informacyjnych dotyczących 

bezpiecznych zachowań, prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej, 

itp. 

 Opracowanie i upowszechnienie informacji o dezynfekcji w kilku językach 

(adekwatnie do pochodzenia pracowników) 

 Opracowanie i upowszechnienie instrukcji mycia rąk i zasad, jak zapobiegać 

zagrożeniom  

 Opracowanie i upowszechnienie instrukcji postępowania (np. prawidłowego mycia i 

suszenia dłoni) 

 Opracowanie planu działań i wprowadzenie codziennego przeglądu na dedykowanym 

spotkaniu  

 Pomiar temperatury (kamery termowizyjne) 



 

 Pomiar temperatury (termometry laserowe) 

 Pomiar temperatury ciała (automatyczny) z wyświetleniem wyników 

 Powołanie Safety Board, jako zespołu do podejmowania decyzji w sprawie 

coronawirus - najwyższe kierownictwo 

 Powołanie Sztabu ds. Minimalizowania Zagrożenia 

 Powołanie Sztabu Kryzysowego (w tym członkowie zarządu) 

 Powołanie Zespołu Kryzysowego 

 Pozostawianie otwartych drzwi na czas wejścia zmian od dyżurki do szatni 

 Praca zdalna dla wszystkich, którzy mogą ją wykonywać 

 Procedura postępowania na wypadek, gdy zaistnieje potwierdzony przypadek 

coronawirus 

 Przegląd planu ciągłości biznesu 

 Przygotowanie i wydanie broszury informacyjnej dla każdego pracownika: 1/ Mycie 

rąk, 2/Jak zapobiegać zagrożeniom, 3/ Co zrobić w przypadku zagrożenia 

 Reorganizacja czasu posiłków - rozdzielenie czasu spożywania posiłków dla 

poszczególnych zmian; zmiana harmonogramu przerw na posiłki na stołówkach w 

celu ograniczenia liczby osób na posiłkach 

 Reorganizacja czasu pracy dla pracowników – aby wejście i wyjście było podzielone - 

nie wszyscy w tym samym czasie 

 Reorganizacja pracy - tak, aby ograniczyć kontakt kierowców z pracownikami na 

bramie 

 Reorganizacja pracy magazynu odzieży - zamówienia telefoniczne i pisemne 

 Reorganizacja pracy na produkcji - tak, aby pracownicy nie spotykali się w szatni i na 

przerwach śniadaniowych 

 Reorganizacja szatni dla pracowników 

 Reorganizacja wysyłek – ograniczenie, łączenie transportów 

 Rozdzielenie stanowisk pracy – co 1,5 m 

 Wejście do fabryki z wyznaczeniem stref przebywania oddzielonych od siebie około 

1,5 metra w dyżurce i w obszarze dojścia do drzwi  

 Wprowadzenie audytów stosowania procedur zachowania odległości w fabryce 

 Wprowadzenie barier z pleksi dla: dyżurek, miejsc kontaktu pracowników z 

kierowcami oraz punktu przyjęć paczek 

 Wprowadzenie home office dla pracowników biurowych (z zapewnieniem 

pracowników laptopów do pracy w domu) 

 Wykorzystywanie rozpylaczy mgły do dezynfekcji 

 Wyposażenie wszystkich samochodów w środki ochrony indywidualnej 



 

 Zakaz odwiedzania firmy przez gości klientów - tylko online 

 Zakaz podróży służbowych  

 Zamknięcie stołówki (spożywanie posiłków pojedynczo, przy stanowiskach pracy) 

 Zapewnienie bezdotykowego dojścia do stanowisk pracy - drzwi automatyczne od 

wejścia do stanowiska 

 Zapewnienie maseczek ochronnych w miejscach intensywnego kontaktu z kierowcami 

 Zapewnienie na bramie kontenera do czasowego zatrzymania osób (jeśli zajdzie taka 

potrzeba)  

 Zapewnienie osobnych pomieszczeń dla kierowców samochodów ciężarowych 

wjeżdżających na teren 

 Zapewnienie płynu dezynfekcyjny dla wszystkich - dozowniki łokciowe 

 Zapewnienie płynu do odkażania rąk 

 Zapewnienie ręczników jednorazowych do toalet, zakaz stosowania suszarek 

 Zapewnienie rękawiczek lateksowych dla miejsc intensywnego kontaktu ze stronami 

zewnętrznymi 

 Zapewnienie zestawów środków ochrony indywidualnej dla wszystkim pracowników 

 Zastąpienie klasycznych spotkań i szkoleń spotkaniami online oraz szkoleniami w 

formie Vlogów oraz materiałów dostępnych w YT 

 Zastąpienie mydła zwykłego mydłem antybakteryjnym. 

 


