
 

ZALECENIA dla PRACOWNIKÓW 

Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. 

Kierując się wytycznymi  Światowej Organizacji Zdrowia WHO oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 

będącymi reakcją na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa COVID -19 podajemy zalecenia 

dla kierownictwa i pracowników. 

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na 
ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Często myć ręce  
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je 
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone 
zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko 
przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając 
oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. 

W wielu miejscach w budynku są umieszczone pojemniki ze środkami odkażającymi oraz instrukcje 

efektywnego mycia rąk. Jeżeli gdzieś zabraknie środków myjących lub odrażających proszę 

niezwłocznie zawiadomić serwis sprzątający. 

Warto również przypominać, że wszelkich wskazówek w tym zakresie może udzielić specjalista ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

PODSTAWOWE ZASADY HIGIENY 

-  Nie chwytaj za klamkę dłonią, nie dotykaj palcami włączników światła.  

-  Zastąp tradycyjny uścisk dłoni „żółwikiem” lub zrezygnuj z podawania ręki  

Epidemiolodzy udowodnili, że tradycyjne powitanie przenosi 10 razy więcej drobnoustrojów 

 

2. Zachować bezpieczną odległość 
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. 

Na czas pandemii nie przyjmujemy w pokojach gości i współpracowników. 

Osoby, które mają nam do przekazania materiały lub przesyłki proszę poprosić o pozostawienie paczki 

w recepcji.  

Nie zapraszamy osób z zewnątrz do pokoi. Jeżeli musimy się z nimi spotkać to w lobby na dole. 

W pokoju socjalnym może na raz przebywać tylko jedna osoba.  

3. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej 

wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je 

środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega 

rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo 

zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby. 
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4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust 
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa 
lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie. 

5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia zarażenia  
Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, po powrocie z krajów, gdzie szerzy się 
koronawirus lub miałeś kontakt osobą zakażoną, należy powiadomić przełożonego i bezzwłocznie, 
telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału 
zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 
medycznego. Należy unikać korzystania z transportu publicznego. 

ZACHOWANIE CZYSTOŚCI 

Miejsca pracy muszą być czyste i higieniczne. Chodzi o powierzchnie dotykowe (np. biurka i stoły) i 

przedmioty (np. telefony, klawiatury), które trzeba regularnie czyścić środkami dezynfekującymi lub 

przecierane wodą z detergentem. Jedną z dróg przenoszenia infekcji jest dotykanie zanieczyszczonych 

powierzchni przez pracowników. 

HIGIENA ODDECHOWA 

Osoby kierujące powinny zadbać o promocję dobrej higieny oddechowej w miejscu pracy, upewnić się, 

że pracownicy, u których występują objawy infekcji (katar, kaszel) zachowują odstęp, korzystają z 

chusteczek jednorazowych i myją ręce, a jak jest taka możliwość to pracują zdalnie. 
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