
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Puławach

A]. Królewska 19, 24-100 Pulawy
tel/f ;ax 81886 48 91, e-mail.' psse.pulawy@pis.gov.pl

ONS-HP.550/5/2020

Szanowni Państwo,

Puław, dnia 18.03.2020r.

Zakłady pracy
- powiat puławski

W  nawiązaniu  do  pisma  z  dnia  12.03.2020r.  nr  DNS-HŻ.9011.2.14.2020  Państwowy

Powiatowy   lnspektor   Sanitamy   w   związku   z   infomacją   Ministerstwa   Rozwoju   we

współpracy      z     Głównym     lnspektorem      Sanitamym     przygotowało      zalecenia     dla

przedsiębiorców,   które  można  znaleźć   na   stronie   intemetowej      Ministra  Rozwoju  pod

linkiem..

https://www.gov.pl/web/rozwoj/zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z-

rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

1.   Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1 -1,5 metra).

2.   Promować    w    miarę    możliwości    kontakt    z    klientami    za    pomocą    urządzeń

teleinfomatycznych.

3.   Promować dokonywać płatności bezgotówkowych.

4.   Promować  regulame  i  dokładne  mycie  rąk  wodą  z  mydłem  lub  ich  dezynfekcję

środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

5.   Upewnić  się,  że  pracodawcy  oraz  klienci  mają  dostęp  do  miejsc,  w  których  mogą

umyć ręce mydłem i wodą.

6.   Umieścić   dozowniki   z  mydłem   lub   imym  płynem   odkażającym  w  widocznych

miejscach i upewnić się, że dozowniki są regulamie napełniane.

7.   Wywiesić w widocznym miejscu informację, jak skutecznie myć ręce.

8.   Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

9.   Zwrócić szczególną uwagę na rekomendację, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy

zwłaszcza ust, nosa i oczu.
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Szanowni Państwo, 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Puławach 

Al. Królewska 19,24-100 Puławy 
tel/fax 81 8864891, e-mail: psse.pulawy@pis.gov.pl 

Puławy, dnia l8.03.2020r. 

Zakłady pracy 

- powiat puławski 

W nawiązaniu do pisma z dnia l2.03.2020r. nr DNS-HŻ.90l1.2.l4.2020 Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w związku z informacją Ministerstwa Rozwoju we 

współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało zalecenia dla 

przedsiębiorców, które można znaleźć na stronie internetowej Ministra Rozwoju pod 

linkiem: 

https:/ /www. gov.pl/web/rozwoj /zalecenia-dla-zakladow-pracy-w-zwiazku-z

rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa 

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (l-l ,5 metra). 

2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń 

teleinformatycznych. 

3. Promować dokonywać płatności bezgotówkowych. 

4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję 

środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). 

5. Upewnić się, że pracodawcy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą 

umyć ręce mydłem i wodą. 

6. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych 

miejscach i upewnić się , że dozowniki są regularnie napełniane. 

7. Wywiesić w widocznym miejscu informację, jak skutecznie myć ręce. 

8. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP. 

9. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendację, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy 

zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
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10. Przestrzegać  higieny  kaszlu  i  oddychania.  Podczas  kaszlu  i  kichania  należy  zakryć

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką -jak najszybciej  wyrzucić chusteczkę do

zamkniętego  kosza  i  umyć  ręce,  używając  mydła  i  wody  lub  zdezynfekować  je

środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

11. Nie  obawiać  się  zwracać  uwagi  współpracownikowi  i  klientom,  aby  nie  kasłał  i  nie

kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze.

12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:

•    Powierzchnie  dotykowe  takie  jak:  biuka,  stoły,  klamki,  włączniki  światła,

poręcze  i  inne  przedmioty   (np.   telefony,  klawiatury,  teminale  płatnicze),

a   także   wyposażenia   magazynów   oraz   urządzenia   do   przemieszczenia

wewnętrznego     towarów     muszą     być     regulamie     wycierane     środkiem

dezynfekcyjnym lub przecierane wodą z detergentem;

•    Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne,

powinny być regulamie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe !

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel

medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażeniu koronawirusem.

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

pracy    w    związku    z    rozprzestrzenianiem    się    koronawirusa"    opracowaną    przez

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

zakładów  pracy  w  związku  z  ryzykiem  zakażenia  koronawirusem"  opracowanych  przez

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym lnspektorem Sanitamym.

Otrzymują:
1.   Zakłady pracy powiat puławski.
2.   a/a
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10. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć 

usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 

zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je 

środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 

11. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie 

kichał w naszym kierunku, ani na produkty spożywcze. 

12. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne: 

• Powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, tenninale płatnicze), 

a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczenia 

wewnętrznego towarów muszą być regularnie wyCIerane środkiem 

dezynfekcyjnym lub przecierane wodą z detergentem; 

• Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, 

powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem. 

NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! 

Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel 

medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażeniu koronawirusem. 

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

pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa" opracowaną przez 

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

zakładów pracy w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem" opracowanych przez 

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

Otrzymują: 

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