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lnspektorem
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które można
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znaleźć na
przedsiębiorców,
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stronie internetowej
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Ministra Rozwoju
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linkiem..
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1.
odległość od
,5 metra).
1. Zachować
Zachować bezpieczną
bezpieczną odległość
odrozmówcy
rozmówcy (l-l
(1 -1,5
metra).
2. Promować
Promować w

miarę
miarę

możliwości
możliwości

kontakt
kontakt zz klientami
klientami za
za

pomocą
pomocą urządzeń
urządzeń

teleinformatycznych.
teleinfomatycznych.
3. Promować
Promować dokonywać
dokonywać płatności
płatności bezgotówkowych.
bezgotówkowych.
mydłem lub ich dezynfekcję
dezynfekcję
4. Promować
Promować regularne
regulame ii dokładne
dokładne mycie
mycie rąk
rąk wodą
wodą z mydłem
środkiem
środkiemna
nabazie
baziealkoholu
alkoholu (min.
(min. 60%).

5.
5. Upewnić
Upewnić się,
się, żeżepracodawcy
pracodawcyoraz
orazklienci
kliencimają
mają dostęp
dostępdodomiejsc,
miejsc,wwktórych
którychmogą
mogą
umyć
umyć ręce
ręce mydłem
mydłem ii wodą.
wodą.

6. Umieścić
Umieścićdozowniki
dozownikiz zmydłem
mydłemlublubinnym
imympłynem
płynem odkażającym
odkażającym ww widocznych
widocznych
, że
miejscach
miejscach i upewnić
upewnićsię
się,
żedozowniki
dozownikisą
sąregularnie
regulamie napełniane.
napełniane.

7.
7. Wywiesić
Wywiesićwwwidocznym
widocznymmiejscu
miejscu informację
informację,, jak
jak skutecznie
skutecznie myć
myćręce.
ręce.
8.
8. Upowszechniać
Upowszechniać wśród
wśródpracowników
pracownikówwiedzę
wiedzęzz zakresu
zakresu BHP.
9.
9. Zwrócić
Zwrócićszczególną
szczególnąuwagę
uwagęna
na rekomendację,
rekomendację, aby
aby NIE
NIE dotykać
dotykaćdłońmi
dłońmiokolic
okolictwarzy
twarzy
zwłaszcza
zwłaszcza ust,
ust, nosa
nosaiioczu.
oczu.
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Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas
Podczas kaszlu
kaszlu ii kichania
kichania należy
należy zakryć
zakryć
10. Przestrzegać

usta ii nos
nos zgiętym
zgiętym łokciem
łokciem lub
lub chusteczką
chusteczką -jak
- jak
najszybciejwyrzucić
wyrzucić chusteczkę
chusteczkę do
do
usta
najszybciej
zamkniętego kosza ii umyć
umyć ręce
mydła ii wody
wody lub
lub zdezynfekować
zdezynfekować je
zamkniętego
ręce,, używając
używając mydła
je
środkami na
60%).
środkami
nabazie
bazie alkoholu
alkoholu (min. 60%).

obawiać się
11. Nie obawiać
się zwracać
zwracać uwagi
uwagi współpracownikowi
współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał
kasłał i nie
nie
kichał w naszym kierunku, ani na produkty
kichał
produkty spożywcze.
spożywcze.

, aby
12. Zapewnić
Zapewnić,
aby pomieszczenia
pomieszczenia były
były czyste
czyste ii higieniczne:
higieniczne:

•

Powierzchnie
dotykowe takie
takie jak:
jak: biurka,
biuka, stoły
stoły,, klamki,
klamki, włączniki
włączniki światła,
światła,
Powierzchnie dotykowe
poręcze ii inne
inne przedmioty
przedmioty (np.
,
poręcze
(np. telefony,
telefony,klawiatury,
klawiatury,tenninale
teminalepłatnicze)
płatnicze),
wyposażen ia magazynów oraz urządzenia do
do przemieszczenia
przemieszczenia
a także wyposażenia
wewnętrznego
wewnętrznego

towarów
towarów

muszą być
być
muszą

regularnie wycierane
wyCIerane środkiem
środkiem
regulamie

wodą zz detergentem;
detergentem ;
dezynfekcyjnym lub przecierane wodą

•

Wszystkie
obszary często
często używane,
używane,takie
takiejak
jaktoalety,
toalety,pomieszczenia
pomieszczeniawspólne,
wspólne,
Wszystkie obszary

powinny być
być regularnie
użyciem wody
wody zz detergentem.
detergentem.
powinny
regulamie ii starannie
starannie sprzątane
sprzątane zz użyciem
się noszenia
noszenia maseczek
maseczek ochronnych
ochronnychprzez
przezosoby
osobyzdrowe
zdrowe!!
zaleca się
NIE zaleca

Maseczki ochronne
Maseczki
ochronne powinny
powinny nosić
nosićosoby
osobychore,
chore,osoby
osoby opiekujące
opiekujące się
się chorymi
chorymi oraz
oraz personel
personel
pacjentami podejrzewanymi
podejrzewanymi oo zakażeniu
zakażeniu koronawirusem.
koronawirusem.
medyczny pracujący
pracujący zz pacjentami
Ponadto

przekazuje
przekazuje do
do wykorzystania
wykorzystania prezentację
prezentację pt.:
pt.: "Zalecenia
„Zalecenia dla
dla zakładów
zakładów

związku
związku

pracy
pracy w
w

zz rozprzestrzenianiem
się
rozprzestrzenianiem się

koronawirusa"
opracowaną przez
przez
koronawirusa" opracowaną

Wojewódzką
Stację Sanitamo-Epidemiologiczną
Sanitarno-Epidemiologiczną w
w Lublinie
Lublinie na
na podstawie
podstawie „Rekomendacji
"Rekomendacji dla
Wojewódzką Stację
zakładów
zakładów

pracy
ryzykiem zakażenia
zakażenia koronawirusem"
koronawirusem" opracowanych przez
pracy w związku
związku z ryzykiem

Sanitarnym.
Ministerstwo Rozwoju we współpracy
współpracy z Głównym
Głównym Inspektorem
lnspektorem Sanitamym.

Otrzymują:
Otrzymują:

1.
1. Zakłady
Zakłady pracy
pracy powiat
powiat puławski.
puławski.
2.
2. a/a
a/a
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