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Plan działań w celu ograniczenia ryzyka związanego  
z narażeniem na SARS-CoV-2 lub innych zagrożeń 

epidemiologicznych. 
 

W celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem pracowników na SARS-CoV-2  

w miejscu pracy, przygotowano a następnie wdrożono plan działań zapobiegawczych.  

Przy opracowywaniu tego planu wzięto pod uwagę:  

 wymagania przepisów prawnych i zalecenia organów administracji państwowej, 

obowiązującej podczas epidemii; 

 rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy i towarzyszące im 

prawdopodobieństwo zarażeń SARS-CoV-2 w pracy; 

 liczbę osób pracujących, z podziałem za zespoły wspólnie realizujące określone 

zadania; 

 infrastrukturę zakładu pracy (w tym warunki lokalowe); 

 rozwiązania techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodliwych 

czynników biologicznych. 

Wszyscy pracownicy Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego PNP Sp. z o.o. oraz osoby 

przebywające na jego terenie, muszą wiedzieć i pamiętać, iż prawdopodobieństwo zarażenia 

SARS-CoV-2 zwiększają poprzez:  

 kontakty społeczne (między pracownikami, a także pracowników z osobami spoza 

zakładu pracy – klientami, kontrahentami, podwykonawcami itp.), 

 wspólne użytkowanie wyposażenia stanowiska pracy i przedmiotów używanych 

podczas wykonywania pracy, 

 wspólne korzystanie z pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych  

i pomieszczeń socjalnych. 

Środki ograniczające ryzyko związane z narażeniem na SARS-CoV-2 

1. Dystans społeczny  

Na terenie GOT PNP Sp. z o.o. wprowadzono: 

a) umiejscowienie stanowisk pracy w taki sposób, aby zachować miedzy nimi odległości 

co najmniej 1,5 m, 
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b) zasady postepowania w miejscach powstawania skupisk ludzi, polegających na 

pouczaniu pracowników o konieczności zachowania odległości między sobą, używania 

własnego długopisu do podpisu na liście obecności, w miarę możliwości wprowadzenia 

ruchomego czasu pracy. 

c) ograniczenie ilości osób korzystających z pomieszczenia socjalnego (maksymalnie 2 

osoby). 

 

2. Bezpośredni kontakt z innymi pracownikami lub klientami 

W przypadku kontaktów z innymi pracownikami lub klientami, jako środki 

ograniczające prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 zastosowano: 

a) ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu (max. 15 min), 

b) środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice), 

c) środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni roboczych, 

d) rękawiczki ochronne, 

e) ograniczenie do niezbędnego minimum podróży służbowych wymagających 

bezpośredniego kontaktu, preferowany kontakt z wykorzystaniem komunikacji 

elektronicznej, 

f) rezygnację z organizowania spotkań (szkolenia, konferencje)  wymagających 

bezpośredniej fizycznej obecności pracowników. W przypadku bezwzględnej 

konieczności spotkania z fizycznym udziałem pracowników, ograniczono liczbę 

uczestników do 10 z zachowaniem bezpiecznej odległości, tj. minimum 1,5 m.  

g) informowanie osób z zewnątrz o zasadach obowiązujących aktualnie w Gorzowskim 

Ośrodku Technologicznym PNP Sp. z o.o, 

h) w uzgodnieniu możliwość wykonywania pracy zdalnej z zachowaniem wprowadzonego 

instruktarzu pracy zdalnej, 

i) wprowadzono ankieta wstępnej kwalifikacji w celu potwierdzenia lub wykluczenia 

zakażenia wirusem COVID-19 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUP987jR-

y8LmPYQBwt1XiHcQkq6ZvEjC-gtOFqYVOpF1WiQ/viewform  

 

3. Przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy. 

 

Do osiągnięcia skutecznego ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia 

pracowników SARS-CoV-2 konieczne jest wdrożenie i ścisłe przestrzeganie zasad higieny  

w miejscu pracy w tj.: 

a) zapewniono codzienną dezynfekcję miejsc często dotykanych powierzchni (klamki, 

poręcze, blaty robocze, biurka, umywalki, toalety, dozowniki mydła itp.); 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUP987jR-y8LmPYQBwt1XiHcQkq6ZvEjC-gtOFqYVOpF1WiQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUP987jR-y8LmPYQBwt1XiHcQkq6ZvEjC-gtOFqYVOpF1WiQ/viewform
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b) zapewniono dostęp do miejsc, w których pracownicy i klienci mogą myć ręce mydłem 

i wodą, a następnie dezynfekować je, oraz umieszczone są czytelne informacje o tym, 

jak skutecznie myć i dezynfekować ręce; 

c) usunięto gazety, czasopisma i broszury informacyjne z witryn, regałów dostępnych dla 

klienta; 

d) zapewniono regularne sprzątanie ,,na mokro’’ z użyciem detergentów podłóg, stołów, 

krzeseł, szafek w pomieszczeniach socjalnych; 

 

 

e) zamontowano lampy bakteriobójcze w korytarzu i pomieszczeniu socjalnym; 

f) w przypadku wykorzystania przez kilka osób tego samego wyposażenia i narzędzi 

pracy, rzeczy te są dezynfekowane, a pracownicy używają rękawic jednorazowych; 

g) korespondencja, przesyłki pocztowe lub dostarczone przez kurierów paczki, aby  

w miarę możliwości pozostawały ,,w kwarantannie’’ na 2-3 godziny. Wydzielono do 

tego odpowiednie miejsce; 

h) pracownicy co godzinę wietrzą swoje pomieszczenia biurowe.  

 

4. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza. 

W przypadku, gdy charakter wykonywanej pracy uniemożliwia zachowanie 

odpowiedniego dystansu fizycznego (minimum 1,5 m) i czas kontaktu jest dłuższy niż 15 min, 

pracownicy otrzymują odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.: maseczki, przyłbice, 

rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne. Pracowników pouczono aby środki ochrony 

indywidulanej były używane i dezynfekowane we właściwy sposób, zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

Na terenie GOT PNP Sp. z o.o. wywieszono instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania 

maseczek, rękawiczek.     

5. Ograniczenie obciążeń psychicznych spowodowanych epidemią COVID-19 

Kryzys spowodowany epidemią COVID-19 wzbudza duże obawy w śród pracowników. 

Przejawy zwiększające obciążenie psychiczne pracowników, które należy uwzględnić w okresie 

epidemii, to m.in.: 

a) możliwe sytuacje konfliktowe z innymi pracownikami lub klientami wynikające z lęku 

przed bezpośrednimi kontaktami z ludźmi; 

b) konieczność utrzymywania dystansu społecznego. 

Aby ograniczyć obciążenie psychiczne w śród pracowników zapewniono: 

a) zapewnienie pracownikom pomocy przy realizacji zadań w warunkach epidemii, w tym 

umożliwienie pracownikom indywidualnego podejścia do godzin pracy, 
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b) wsparcie informacyjne dla pracowników na temat realizacji zadań, które z różnych 

powodów są nieobecne w pracy (np. z powodu kwarantanny), 

c) zapobieganie narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie  

w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19. 

 

6. Komunikowanie się z pracownikami. 

Wprowadzono następujące procedury komunikowania się z pracownikami: 

a) prostego informowania pracowników o wprowadzonych środkach ograniczających 

prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2; 

b) możliwość zgłaszania przez pracowników sugestii, obaw dotyczących usprawnienia 

organizacji ich pracy.  

7. Postępowanie z przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 

Procedury dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u pracowników 

objawów choroby COVID-19: 

a) osoba u której zachodzi podejrzenie zachorowania na COVID-19, zostaje odizolowana 

od innych pracowników (wyodrębniono specjale miejsce, przy którym znajdują się: 

maski ochronne, przyłbice, rękawiczki, kombinezony ochronny wodoodporne). Osoba 

ta ma obowiązek wyposażyć się w wymienione powyżej środki ochrony indywidualnej.  

b) konieczność ustalenia listy osób, które miały bezpośredni kontakt z tym pracownikiem, 

c)  zgłoszenie przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 do powiatowej lub 

wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

d) zapewnienie pracownikowi bezpiecznego opuszczenia budynku i transportu do domu, 

miejsca wskazanego (zgodnie z zaleceniami lekarza lub powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej). 

Opracował/a: 

Natalia Jaśkiel   

Zatwierdzam 

Justyna Kmietowicz 


