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Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie
epidemii COVID-19
Wrocław, 25.05.2020 r.
Szanowni Państwo,

w zawiązku z utrzymującym się stanem epidemii w naszym kraju oraz w trosce
o bezpieczeństwo naszych pracowników i doktorantów, przypominamy o
obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
Należy wziąć pod uwagę, że prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w
racy zwiększają;
-kontakty społeczne (między pracownikami),
-wspólne użytkowanie wyposażenia roboczego, sprzętu, urządzeń oraz innych
przedmiotów używanych w instytucie,
-wspólne korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, ciągów
komunikacyjnych, pokoi śniadaniowych.
Środki ograniczające ryzyko związane z narażeniem na SARS-CoV-2;
1.Zapewnienie dystansu społecznego- to podstawowy środek ograniczający
prawdopodobieństwo zarażenia. Przypominamy o obowiązujących zapisach
Zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora IITD o, utrzymywaniu pracy zdalnej, skróconego
czasu pracy oraz zakazie wstępu osób postronnych do naszej jednostki.
Ze względu na specyfikę pracy, pracownicy fizycznie wykonujący pracę w IITD, muszą
zachować między stanowiskami odległość co najmniej 1,5 m. Zalecane jest, aby w
miarę możliwości pracownicy byli do siebie odwróceni plecami.
2.
Dezynfekcja
rąkdo
osiągnięcia
skutecznego
ograniczenia
prawdopodobieństwa zarażenia pracowników, konieczne jest przestrzeganie zasad
higieny w miejscu pracy. Od wejścia do budynku instytutu, zapewniono możliwość
dezynfekcji rąk, poprzez zainstalowanie nowych dozowników łokciowych, z płynem
dezynfekcyjnym na każdym piętrze naszej jednostki, przy wejściach do korytarzy
zakładowych. Dodatkowo utrzymujemy mydła i płyny dezynfekcyjne we wszystkich
toaletach jednostki. Prawidłowe i skuteczne mycie rąk stanowi załącznik nr 1.

3. Dezynfekcja powierzchni- zapewniono codzienną dezynfekcję miejsc
przebywania, w tym często dotykanych powierzchni (klamki, poręcze, krzesła,
parapety-w pokojach śniadaniowych). Zapewnienie codziennego sprzątania podłóg
ciągów komunikacyjnych, z użyciem skutecznych detergentów.
4. Maseczki ochronne, jednorazowe- zapewniono możliwość stosowania
maseczek w miejscu pracy. Możliwość otrzymania maseczki możliwe jest po
zgłoszeniu się do sekretariatu instytutu, bądź do działu BHP. Zaleca się stosowanie
maseczek, w momencie poruszania się po naszej jednostce – w miejscach, które nie
są naszymi stanowiskami, jeśli pracownik nie ma w tym względzie przeciwskazań
zdrowotnych.
5. Odpowiednia wymiana powietrza- biorąc pod uwagę, że SARS-CoV-2
szczególnie łatwo rozprzestrzenia się w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy
dłuższej ekspozycji zbiorowej zaleca się odpowiednią wyminę powietrza. W miejscach
bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej zaleca się regularne
wietrzenie
pomieszczeń, okresowo w ciągu dnia pracy ( 10 minut co 1 godz.).W miejscach z
mechaniczną instalacją wentylacyjną utrzymywać jej stałe działanie.
Zastosowanie środków zapobiegawczych
powinno gwarantować, że
wykonywanie pracy nie zwiększy prawdopodobieństwa zarażenia pracowników
koronawirusem SARS-CoV-2, powyżej szacowanego dla innych członków
społeczeństwa, którzy w życiu codziennym stosują się do wprowadzanych w związku
z epidemią ograniczeń , nakazów i zakazów.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19
W razie stwierdzenia u siebie niepokojących objawów jak, m.in. gorączka,
kaszel, duszności i trudności z oddychaniem, zwłaszcza po kontakcie z osobą
zarażoną, konieczne jest skontaktowanie się z lekarzem lub najbliższą stacją
sanitarno-epidemiologiczną, zgodnie z krajowymi zaleceniami stanowiącymi
załącznik nr 2.
W razie stwierdzenia zakażenia wirusemSARS-CoV-2 pracownik zobowiązany
jest poinformować o tym facie bezpośredniego przełożonego, przełożony z kolei
zobowiązany jest do przekazania tej informacji do pai Ewy Więcław w Dziale Kadr (tel.
71 370-99-40, wew.152, e-mail;ewa.wieclaw@hirszfeld.pl).

Bądź odpowiedzialny za siebie i innych.
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