
ZARZĄDZENIE  Nr 166a/2020 

BURMISTRZA TUŁOWIC  

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

w sprawie podjęcia działań w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pracowników  

 Urzędu Miejskiego w Tułowicach w czasie trwania epidemii SARS CoV-2. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713), art. 226 i art. 2374 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320) 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz.1650) w związku z ustawą z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 

2020 r., poz. 374 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

W celu podjęcia działań w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego 

w Tułowicach w czasie trwania epidemii SARS CoV-2 wprowadzam do stosowania następujące 

dokumenty: 

 

1). Ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych SARS CoV-2 na 

stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Tułowicach w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

2). Instrukcje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących i przebywających w czasie epidemii 

SARS CoV-2 w Urzędzie Miejskim w Tułowicach w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia; 

3). Plan działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS CoV-2 pracowników 

Urzędu Miejskiego w Tułowicach w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Tułowicach do zapoznania się oraz 

stosowania dokumentów wymienionych w §1. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 Burmistrz Tułowic 

Andrzej Wesołowski  
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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 166 a/2020 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 
 

 

CZYNNIKI BIOLOGICZNE i PSYCHOSPOŁECZNE Związane z koniecznością wykonywania czynności w narażeniu na działanie 

zidentyfikowanych poniżej czynników biologicznych i psychospołecznych 

 
Zagrożenie 

 
Źródło 
zagrożenia 
i możliwe skutki 

 
Droga zakażenia 

 
Środki ograniczające ryzyko zawodowe 

Oszacowanie ryzyka 
zawodowego 

 
Skut
ki  

 
Ekspo-
zycja 

 

Prawdo-

podo-

bieństwo 

 
Ryzyko 
zawodowe 

 
Wirus  
SARS-CoV-2 

Źródło: cały 
budynek, ludzie 
 
Skutki: bóle mięśni, 

kaszel, choroby 

układu 

oddechowego  
COVID – 19, 
zapalenie płuc, 
zapalenie mięśnia, 
sercowego, 
śmierć. 

 
kontakt ze współpracownikami,  

petentami/interesantami; 

narażenie kropelkowe,  

bezpośrednie 
 

 
dezynfekcja powierzchni, toalet, klamek, telefonów, 
klawiatury komputerów, urządzeń w 
pomieszczeniach socjalnych oraz innych często 
dotykanych powierzchni 
 
ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami, 
petentami/interesantami, 
wprowadzenie pracy zdalnej, zmianowości, 
rotacji pracowników, kontaktowanie się telefoniczne, 
drogą mailową, zachowanie bezpiecznej odległości 
od rozmówcy, 
 
stosowanie środków ochrony – rękawiczek 
jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, 
częste mycie i dezynfekcja rąk 
 
przestrzeganie obowiązujących instrukcji, stosowanie 
wprowadzonych procedur higieniczno-sanitarnych 
 

 
15 

 
6 

 

3 

 
270 
 
 
Potrzebna 
natychmias
towa 
poprawa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Po zastosowaniu środków 

profilaktycznych: 

  

Urząd Miejski w 

Tułowicach  49-130 

Tułowice  ul. Szkolna 1 

Ocena Ryzyka Zawodowego 

dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych SARS-COV-2  

na stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Tułowicach. 
  

  DO ODWOŁANIA 
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niezwłoczne informowanie przełożonych o objawach 
zakażenia i/lub kontaktach z osobami, u których 
potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, 
 
zachowanie szczególnej ostrożności i ogólnych 
zasad higieny (zakrywanie nosa i ust podczas 
kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 
dezynfekcja). 
 

 
 

7 

 
 

6 

 

1 

 

 

 
 
42 
 
Należy 
zwrócić 
uwagę 

 
Stres, depresja, 
lęk, obawa 
przed 
zarażeniem 

 
Źródło: wirus  
SARS-CoV-2 
 
Skutki choroby, 
bezsenność, 
rozdrażnienie, 
izolacja społeczna,  
 
nerwowość,  

 

kontakt ze współpracownikami 

petentami / interesantami; 

narażenie kropelkowe,  
bezpośrednie 

 
ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami, 
petentami/interesantami, 
 
poprawa komfortu pracy 
 
zachowanie szczególnej ostrożności i ogólnych 
zasad higieny (zakrywanie nosa i ust podczas 
 
kichania, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 
dezynfekcja) 
 
stosowanie środków ochrony – rękawiczek 
jednorazowych, maseczek ochronnych, przyłbic, 
częste mycie i dezynfekcja rąk 
 
przestrzeganie obowiązujących instrukcji, stosowanie 
wprowadzonych procedur higieniczno-sanitarnych 
 
szkolenia stanowiskowe, rozmowy z przełożonymi 

 
7 

 
6 

 

3 

 
126 
Potrzebna 
poprawa 

 
Po zastosowaniu środków 

profilaktycznych: 
 
 

7 

 
 

6 

 

1 

 
 
42 
 
Należy 
zwrócić 
uwagę 

 

Wartościowanie ryzyka: 

Szacowanie i prawdopodobieństwo szkód oraz wartościowanie ryzyka wykonano metodą RISC SCORE. 

 W tej metodzie ryzyko zawodowe określone jest wzorem R=SxExP,  
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R - wskaźnik poziomu ryzyka,  

S – potencjalne skutki,   

E – ekspozycja na zagrożenie; 

 P – prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia  

 

 

Ocena potencjalnych skutków zagrożenia       S 

 

Wartość Strata Opis 

Straty ludzkie Straty materialne 

100 Poważna katastrofa Wiele ofiar śmiertelnych Powyżej 10 mln USD 

~ ponad 30 mln zł 

40 Katastrofa Kilka ofiar śmiertelnych 1 - 10 mln USD 

~ 3 -  30 mln zł 

15 Bardzo duża Ofiara śmiertelna 100 tys. - 1 mln USD 

~ 300 tys. -  3 mln zł 

7 Duża Ciężkie uszkodzenia ciała 10 - 100 tys. USD 

~ 30 - 300 tys. zł 

3 Średnia Absencja 1- 10 tys. USD 

~ 3- 30 tys. zł 

1 Mała Udzielenie pierwszej 

pomocy 

Poniżej 1tys. USD 

~ poniżej 3 tys. zł 

 

Ocena ekspozycji na  zagrożenia      E 

 

Wartość Opis 

10 Stała 

6 Częsta (codziennie) 

3 Sporadyczna (raz na tydzień) 

2 Okazjonalna (raz na miesiąc) 

1 Minimalna (kilka razy rocznie) 

0,5 Znikoma (raz do roku) 
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Ocena prawdopodobieństwa zdarzenia      P 

Wartość Opis Szansa w % 

10 Bardzo prawdopodobne 50 

(1 na 2) 

6 Całkiem możliwe 10 

(1 na 10) 

3 Mało prawdopodobne ale możliwe 1 

(1 na 100) 

1 Tylko sporadycznie możliwe 0.1 

(1 na 1 000) 

0,5 Możliwe do pomyślenia 00.1 

(1 na 10 000) 

0,2 Praktycznie możliwe 0.001 

(1 na 100 000) 

0,1 Tylko teoretycznie możliwe 0.0001 

(1 na 1000 000) 

 

Kategorie ryzyka      R 

Kategoria ryzyka Wartość Akcja 

Pomijalne R < 20 Żadne działania nie są 

potrzebne 

Małe ryzyko 20 < = R < 70 Należy zwrócić uwagę 

Średnie ryzyko 70 < = R < 200 Potrzebna poprawa 

Wysokie ryzyko 200 < = R < 400 Potrzebna natychmiastowa 

poprawa 
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Bardzo wysokie ryzyko R > = 400 Rozważ wstrzymanie prac 
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Urząd Miejski w 

Tułowicach  49-130 

Tułowice  ul. Szkolna 1 

 Ocena Ryzyka Zawodowego 

dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych SARS-COV-2  

na stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Tułowicach.  

  

  
OBOWIĄZUJE DO 

ODWOŁANIA  
Lista osób zapoznanych z Oceną Ryzyka Zawodowego 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznany z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywanymi czynnościami na stanowisku 

.Przyjmuję do wiadomości zakres i rolę wdrożonych środków prewencyjnych zmierzających do obniżenia ryzyka zawodowego. 

Zobowiązuję się do stosowania opisanych środków prewencyjnych oraz przestrzegania obowiązujących zasad i przepisów BHP. 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko pracownika  

 

Data  

 

Podpis 
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Lp. 

 

Imię i nazwisko pracownika  

 

Data  

 

Podpis 
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Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 166a/2020 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH I 

PRZEBYWAJĄCYCH W CZASIE EPIDEMII COVID-19 W URZĘDZIE MIEJSKIM W TUŁOWICACH 

1. W Urzędzie Miejskim w Tułowicach obowiązują ogólno przyjęte zasady współżycia społecznego w 

czasie zagrożenia epidemicznego (Covid 19). 

2. Instrukcja postępowania dla urzędników i pracowników obsługi oraz osób trzecich w czasie 

udostępniania biur i załatwiania spraw przez mieszkańców Gminy Tułowice oraz petentów. 

3. Urząd Miejski w Tułowicach udostępnia środki odkażające dostępne w dozownikach umieszczonych 

na poszczególnych wejściach, korytarzach, piętrach obiektu oraz w każdym pomieszczeniu biurowym. 

Środki te należy stosować według ogólno przyjętych przepisów i instrukcji dotyczących zagrożenia 

epidemiologicznego. 

4. Osoby przychodzące do Urzędu Miejskiego w Tułowicach, są zobowiązane bezwzględnie do zakrycia 

ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Zakrycie twarzy w postaci tzw. „przyłbicy” uwzględnia wymagania 

odnośnie zakrycia ust i nosa, według ogólno przyjętych przepisów i instrukcji dotyczących zagrożenia 

epidemiologicznego. 

5. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Tułowicach w trakcie wykonywania czynności służbowych, winni 

stosować środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej.  

6. W czasie załatwiania spraw w pomieszczeniu biurowym, powinni znajdować się pracownicy Urzędu 

Miejskiego i jedna osoba (petent) z zewnątrz. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przebywania 

więcej osób, jeżeli załatwienie sprawy tego wymaga, osób stanowiących najbliższą rodzinę, osób 

będących opiekunami osób niepełnosprawnych lub wymagających stałej opieki. 

7. Wszyscy przebywający, są zobowiązani zachować dystans społeczny, zaleca się odległość 1,5 m. 

8. W trakcie przemieszczania się po obiekcie, należy w miejscach o minimalnej szerokości stosować ruch 

wahadłowy. 

9. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Tułowicach będą egzekwować od osób wchodzących do Urzędu i 

przebywających w biurach, na korytarzach i klatce schodowej, obowiązek stosowania przepisów i 

instrukcji dotyczących zagrożenia epidemiologicznego. 

10. W przypadkach nie stosowania się mieszkańców Gminy Tułowice oraz petentów po trzykrotnym 

wezwaniu do obowiązku stosowania przepisów i instrukcji dotyczących zagrożenia 
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epidemiologicznego należy odstąpić od wykonywania czynności, a o fakcie tym zawiadomić 

Burmistrza lub Sekretarza lub Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Tułowicach.
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Załącznik nr 3  

do zarządzenia nr 166a/2020 

Burmistrza Tułowic 

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

PLAN DZIAŁAŃ W CELU OGRANICZENIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z 

NARAŻENIEM NA SARS-COV-2 W PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W 

TUŁOWICACH 
1. Wytyczne dla działań zapobiegawczych. 

 

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

uwzględnienie wytycznych dla działań zapobiegawczych, a następnie wdrożenie ich do realizacji.  

• wymagania przepisów prawnych i zalecenia organów administracji państwowej, obowiązujące 

podczas epidemii; 

• rodzaje prac wykonywanych w Urzędzie Miejskim i towarzyszące im prawdopodobieństwo 

zarażenia SARS-CoV-2 w pracy; 

• liczbę osób pracujących, z podziałem na zespoły wspólnie realizujące określone zadania; 

• infrastrukturę Urzędu Miejskiego (w tym warunki lokalowe); 

• rozwiązania techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynników 

biologicznych. 

  

Należy wziąć pod uwagę, że prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w pracy zwiększają: 

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

Miejskiego – petentami, klientami itp.); 

• wspólne użytkowanie wyposażenia roboczego, maszyn i narzędzi oraz innych przedmiotów 

używanych w Urzędzie Miejskim; 

• wspólne korzystanie z pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń 

socjalnych. 

  

Podejmowane działania powinny w kompleksowy sposób uwzględniać wszystkie czynniki zwiększające 

prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2. Zastosowane środki profilaktyczne należy dostosować do 

potrzeb Urzędu Miejskiego. 

  

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

  

2.1.  Zapewnienie dystansu fizycznego 

  

Jednym z podstawowych środków ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w 

miejscu pracy jest zapewnienie odpowiedniego dystansu fizycznego pomiędzy pracownikami. Osiągnąć to 

można w szczególności przez: 

1)    ograniczenie liczby osób przebywających równocześnie: 

       a)   na terenie Urzędu Miejskiego, jeżeli zajdzie taka potrzeba wskazane jest wprowadzenie 

indywidualnych rozkładów czasu pracy; 

       b)    w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych (na przykład przez rotacyjną 

organizację przerw i informację o aktualnym użytkowaniu pomieszczenia umieszczoną na 

zewnątrz  pomieszczenia); 
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2)    Umiejscowienie stanowisk pracy w taki sposób, aby zapewnić zachowanie między nimi odległości co 

najmniej 1,5 m (chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter pracy wykonywanej, zapewnić środki 

ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID lub przezroczystych ekranów, np. ze szkła 

lub tworzywa sztucznego. Zalecane jest, aby w miarę możliwości pracownicy byli odwróceni do siebie 

plecami. 

3)    Określa się zasadę korzystania z ciągów komunikacyjnych (m.in. schody, korytarze) np. przez 

wprowadzenie ruchu wahadłowego. 

4)    Określa się zasadę postępowania w miejscach powstawania skupisk ludzi, wskazane jest zachowanie 

odpowiedniego dystansu pomiędzy poszczególnymi osobami. 

5) Jeżeli wykonywana praca wiąże się kontaktami bezpośrednimi z innymi pracownikami lub petentami, 

do środków ograniczających prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 należą: 

• praca w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą 

pracowników (2-3 osoby); 

• zastosowanie przezroczystych ekranów, np. ze szkła lub tworzywa sztucznego, oddzielających 

stanowiska pracowników oraz od petentów itp.; 

• ograniczenie czasu bezpośredniego kontaktu (do max. 15 minut); 

• stosowanie środków ochrony indywidualnej – np. filtrującego sprzętu ochrony układu 

oddechowego (półmasek filtrujących lub półmasek/masek połączonych z filtrami), osłon oczu i 

twarzy, gogli, całotworzywowych rękawic jednorazowych (ochronnych lub medycznych), środków 

ochrony nóg; 

• stosowanie środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. 

  

Zaleca się rezygnację z organizowania spotkań (np. seminariów, szkoleń czy konferencji) wymagających 

bezpośredniej fizycznej obecności pracowników. Powinny być one zastąpione przez tele lub 

wideokonferencje. Jeżeli spotkanie z fizycznym udziałem pracowników jest bezwzględnie konieczne, 

należy ograniczyć liczbę uczestników (maksymalnie do 15), zapewnić zachowanie między nimi 

bezpiecznej odległości, tj. minimum 1,5 m oraz maksymalnie skrócić czas spotkania. 

  

3.2. Praca zdalna 

  

W ramach działań na rzecz ograniczenia kontaktów bezpośrednich zaleca się, jeżeli pozwala na to charakter 

pracy oraz inne uwarunkowania, organizowanie jej w sposób zdalny. W celu umożliwienia wykonywania 

pracy zdalnej w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zaleca się: 

• określenie zasad i organizacji pracy zdalnej, obejmujące m.in. określenie godzin pracy, w których 

pracownik powinien pozostawać w gotowości do kontaktu z przełożonym, obowiązek raportowania 

wykonanych zadań; 

• umożliwienie pracującym zdalnie pracy w elastycznych godzinach ze względu na fakt, że 

wykonywana jest ona często w miejscu, gdzie przebywa więcej osób (np. dzieci), których obecność 

może stanowić utrudnienie dla pracownika w realizacji zleconych zadań; 

• udzielanie zezwoleń na czasowe zabranie do domu sprzętu, którego używają w pracy (np. 

komputera, drukarki), jeżeli inne przepisy i uwarunkowania na to pozwalają; 

• wsparcie pracujących zdalnie w celu przygotowania w sposób zgodny z zasadami ergonomii 

stanowiska pracy w domu oraz wykorzystywania niezbędnego do wykonywania pracy sprzętu i 

oprogramowania komputerowego, w tym narzędzi tele i wideokonferencyjnych. Informacje te 

przekazuje się przez dostępne formy komunikacji elektronicznej i/lub instruktaż on-line. 

 

 3.3. Ograniczenie kontaktów bezpośrednich z osobami spoza Urzędu Miejskiego 

  

Zalecane jest wykorzystywanie komunikacji elektronicznej, jeżeli tylko jest to możliwe. Zaleca się 

ograniczyć do niezbędnego minimum podróże służbowe i spotkania wymagające bezpośrednich kontaktów 

pracowników z osobami spoza Urzędu Miejskiego. 
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W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz na terenie Urzędu Miejskiego 

zalecane jest: 

• przyjmowanie osób przychodzących w punkcie przyjęć na 3wejściu do Urzędu Miejskiego, które 

zaopatrzone są w osłony ust i nosa, zdezynfekowały ręce płynem odkażającym; 

• informowanie osób z zewnątrz o zasadach obowiązujących aktualnie w Urzędzie Miejskim w celu 

ograniczania ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2. 

• Jeżeli nastąpi takie podejrzenie, zalecane jest, za zgodą osób u których będzie to wykonywane, 

pomiar ich temperatury (na obszarze czoła lub dolnej części szyi). 

Zalecane jest ułatwianie pracownikom korzystania z transportu indywidualnego, a ograniczenie korzystania 

ze zbiorowego. Udostępnia się miejsca parkingowe oraz zachęca pracowników mieszkających w pobliżu 

Urzędu Miejskiego do przychodzenia pieszo do pracy. 

  

3.4. Przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy 

  

Do osiągnięcia skutecznego ograniczenia prawdopodobieństwa zarażenia pracowników SARS-CoV-2 

konieczne jest wdrożenie i przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy w tym: 

• zapewnienie codziennej dezynfekcji miejsc przebywania, w tym często dotykanych powierzchni 

(klamki, blaty robocze, biurka, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne); 

• zapewnienie dostępu do miejsc, w których pracownicy, petenci mogą myć ręce mydłem i wodą, a 

następnie dezynfekować oraz czytelnej informacji o tym, jak skutecznie myć i dezynfekować ręce; 

• zapewnienie codziennego sprzątania z użyciem detergentów podłóg, stołów, krzeseł, szafek w 

pomieszczeniach socjalnych; 

• zapobieganie wspólnemu korzystaniu z tych samych naczyń stołowych bez możliwości ich umycia 

i dezynfekcji w pomieszczeniach socjalnych oraz zapewnienie dezynfekcji przyborów kuchennych 

po ich użyciu przez pracownika; 

  

Zaleca się ograniczenie liczby pracowników korzystających wspólnie z tego samego wyposażenia i 

narzędzi pracy. W przypadku konieczności ich wykorzystywania przez kilka osób zalecana jest ich częsta 

dezynfekcja, a także używanie przez te osoby rękawic jednorazowych. 

Korespondencja, przesyłki pocztowe lub dostarczone przez kurierów powinny być w miarę możliwości 

pozostawione na 2-3 godziny w pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu, umieszczonych w 

wydzielonym do tego miejscu. Przesyłki przed włączeniem do dalszego obiegu powinny być 

zdezynfekowane. 

Biorąc pod uwagę, że SARS-CoV-2 szczególnie łatwo rozprzestrzenia się w pomieszczeniach 

zamkniętych oraz przy dłuższej ekspozycji zbiorowej, w celu zapewnienia odpowiedniej 

wymiany powietrza w pomieszczeniach pracy zaleca się: 

• w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej zapewnić regularne  wietrzenie 

pomieszczeń: okresowo w ciągu dnia pracy (10 min co 1 godz.) oraz  w sposób możliwie ciągły w 

godzinach nocnych, minimum 2 godz. przed rozpoczęciem i 2 godz. po zakończeniu użytkowania 

pomieszczenia; 

  

3.5.  Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza 

  

Jeżeli charakter wykonywanej pracy uniemożliwia zachowanie odpowiedniego dystansu fizycznego 

(minimum 1,5 m) i czas kontaktu jest dłuższy niż 15 minut, a prawdopodobieństwo kontaktu z SARS-CoV-

2 lub osobą chorą na COVID-19 jest duże, należy zaopatrzyć się w odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej, takie jak: filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego lub środki ochrony oczu i twarzy 

(gogle, osłony), rękawice jednorazowe. Należy pamiętać, by środki ochrony indywidualnej były używane 

i dezynfekowane we właściwy sposób, zgodnie z zaleceniami producentów. 
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Należy regularne czyścić i prać środki ochrony indywidualnej oraz prawidłowo je przechowywać, starając 

zachować ich sterylność. 

Należy zapoznać się w zakresie sposobu zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej, 

ponieważ ich nieprawidłowe stosowanie, a zwłaszcza zdejmowanie może być powodem zarażeń. 

  

4.  Ograniczanie obciążeń psychicznych spowodowanych epidemią COVID-19 

  

Kryzys spowodowany epidemią COVID-19 budzi niepokój, dlatego aspekty zwiększające obciążenie 

psychiczne, które należy uwzględnić w okresie epidemii COVID-19, to m.in.: 

• możliwe sytuacje konfliktowe z innymi pracownikami lub petentami wynikające  z lęku przed 

bezpośrednimi kontaktami z innymi ludźmi; 

• długotrwale utrzymująca się zwiększona intensywność pracy, której funkcjonowanie ma zasadnicze 

znaczenie w czasach epidemii; 

• wymogi utrzymywania dystansu społecznego. 

  

Te dodatkowe obciążenia psychiczne spowodowane epidemią COVID-19 należy uwzględniać przy 

podejmowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych. Do których należą: 

• zapewnienie pomocy przy realizacji zadań w warunkach epidemii, w tym umożliwienie 

pracownikom indywidualnego podejścia do godzin pracy; 

• rozważenie możliwości, w ramach wsparcia informacyjnego, zorganizowania dodatkowych szkoleń 

dla pracowników  pracujących w Urzędzie Miejskim na temat realizacji zakresu zadań; 

• udostępnić możliwość w ramach której, pracownicy mogą wyrażać swoje obawy, zadawać pytania, 

a także zachęcanie pracowników do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, np. poprzez kontakty 

telefoniczne lub w mediach społecznościowych; 

• zapewnienie wsparcia na każdym szczeblu zarządzania. 

  

5.  Komunikowanie się z pracownikami 

  

Jednym z podstawowych warunków skutecznego wdrożenia środków ograniczających 

prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 jest wprowadzenie procedur komunikowania się z 

pracownikami. W związku z tym zaleca się zapewnienie: 

• zrozumiałego informowania o wprowadzonych środkach ograniczających prawdopodobieństwo 

zarażenia SARS-CoV-2; 

• szkoleń on-line, w razie potrzeby dla pracowników na temat wprowadzonych środków prewencji i 

sposobów ich stosowania; 

• możliwości zgłaszania przez pracowników sugestii, obaw, a także postulatów dotyczących 

usprawnienia organizacji ich pracy. 

  

6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 

  

W przypadku podejrzenia zachorowania lub wystąpienia u któregokolwiek z pracowników lub osób 

trzecich objawów choroby COVID-19 należy: 

1)  odizolować tę osobę od innych osób, wyposażyć w maskę ochronną, rękawiczki lub osłonę 

twarzy; 

2)  ustalić listy osób, które miały bezpośredni kontakt z tą osobą, w ostatnim czasie; 

3)  zgłosić przypadek podejrzenia zachorowania na COVID-19  do Powiatowej lub Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno-epidemiologicznej.   
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7. Opieka medyczna 

  
Dopuszcza się możliwość indywidualnych, osobistych lub telefonicznych konsultacji lekarza medycyny pracy 

sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami, szczególnie w kwestii zagrożeń zarażeniem SARS-CoV-2 i 

obciążenia wynikającego z jednoczesnego występowania chorób przewlekłych. 
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