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I. WSTĘP
1. Procedura obejmuje niektóre działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 („Koronawirus”) mając na uwadze zdrowie
pracowników Grupy ZARMEN.
2. Procedura dotyczy wszystkich pracowników Grupy ZARMEN pracowników firm wykonawczych
oraz podwykonawczych wykonujących jakąkolwiek prace lub czynności na terenie Grupy
ZARMEN.
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Spółek wchodzących w skład Grupy ZARMEN mają
obowiązek stosować się do procedur i środków wprowadzonych decyzjami organów
państwowych oraz procedur bezpieczeństwa wprowadzonych przez poszczególne Spółki.
4. Grupa ZARMEN udostępnia w określonych miejscach (zwłaszcza toalety, łaźnie, szatnie,
stołówki) środki higieny osobistej lub środki dezynfekujące – należy z nich korzystać na bieżąco.

II. POWRÓT Z ZAGRANICY
1. W przypadku powrotu z zagranicy (urlop, podróż służbowa, jakikolwiek inny wyjazd prywatny),
pracownicy Grupy ZARMEN jak również pracownicy firm wykonawczych i podwykonawczych
mają bezwzględny obowiązek zawiadomienia swoich przełożonych – niezwłocznie po
powrocie. W przypadku jeśli z powodu kwarantanny zawiadomienie nie jest możliwe, powinno
ono nastąpić w najwcześniejszym możliwym terminie.
2. W sytuacji, gdy z zagranicy wróci członek rodziny pracownika Grupy ZARMEN jak również
pracownika firmy wykonawczej i podwykonawczej, pracownik ma bezwzględny obowiązek
skontaktować się z jednostką Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz poinformować
bezpośredniego przełożonego o decyzji tego organu.
3. Bezpośredni przełożony ma obowiązek poinformować Dyrektora jednostki organizacyjnej
o zaistniałym przypadku, który może zwolnić takiego pracownika ze świadczenia pracy, udzielić
urlopu lub skierować do pracy zdalnej.

III. SAMOKONTROLA STANUZDROWIA PRACOWNIKÓW
1. Pracownicy Grupy ZARMEN jak również pracownicy firm wykonawczych i podwykonawczych
powinni na bieżąco dokonywać samokontroli stanu zdrowia i zwrócić szczególną uwagę
na następujące objawy:
a. kaszel (najczęściej tzw. suchy), rzadko katar,
b. gorączka (podwyższona temperatura ciała),
c. duszności,
d. bóle mięśni,
e. osłabienie organizmu, nietypowe zmęczenie, - możliwe kłopoty trawienne, zaburzenia
widzenia inne niepokojące objawy.
2. Dodatkową wskazówką może być:
a. wcześniejszy kontakt z osobą wykazującą objawy lub zarażoną, to jest:
• pozostawanie w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w
odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
• prowadzenie rozmowy z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez okres
dłuższy niż 10minut,
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• przebywanie z osobą zakażoną należącą do grupy najbliższych przyjaciół lub
kolegów;
• mieszkanie w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub objęta
kwarantanną domową.
b. Powrót z zagranicy,
c. niedawne lub częste przebywanie w miejscu narażonym na wyższe ryzyko (szpital,
przychodnia, lotnisko, dworzec, środki transportu publicznego itp.),
UWAGA!
Jeśli niektóre lub wszystkie objawy występują, należy postępować zgodnie
z zaleceniami władz państwowych, w szczególności Inspekcji Sanitarnej, zawiadomić
odpowiednie instytucje i stosować się do ich zaleceń.
Pracownicy Grupy ZARMEN jak również pracownicy firm wykonawczych
i podwykonawczych mają obowiązek zawiadomić swojego przełożonego oraz stosować
się do postanowień rozdziału RYZYKO ZAKAŻENIA.
IV.

DZIAŁANIA NA BRAMACH WJAZDOWYCH ORAZ NA WEJŚCIACH OD BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW GRUPY ZARMEN.
1. Wprowadzone zostają prewencyjne kontrole osób na bramach do zakładów Grupy
ZARMEN oraz na wejściach do budynków i obiektów znajdujących się poza terenami
zakładów, a stanowiących własność Grupy ZARMEN w szczególności tam gdzie
prowadzone są prace.
2. Kontrole polegają na mierzeniu temperatury osób wchodzących i wjeżdżających.
Kontrole prowadzone są za pomocą termometrów bezdotykowych.
3. Kontrole wykonywać należy z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności przez osoby
odpowiednio wyposażone (maseczka higieniczna, okulary i rękawiczki jednorazowe)
i przeszkolone.
4. Wszyscy kierowcy oraz goście wjeżdżający na teren zakładów Grupy ZARMEN
zobowiązani są do stosowania masek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych.
5. W przypadku stwierdzenia gorączki (37,5 stopni lub więcej) pracownik ochrony wręcza
ulotkę zawierającą numery telefonów do stacji epidemiologiczno – sanitarnych
i nakazuje udanie się do miejsca zamieszkania.
Nie należy korzystać z transportu publicznego.
UWAGA!
Osoby, u których stwierdzono gorączkę, nie będą wpuszczane na teren
lub do obiektów Grupy ZARMEN
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6. Pracownik Grupy ZARMEN jak również pracownicy firm wykonawczych
i podwykonawczych zawiadamia swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności
(niezwłocznie po wizycie lekarskiej lub po uzyskaniu informacji od odpowiednich organów)
ale nie później niż do zakończenia zmiany roboczej lub dnia pracy.
7. Przy wejściach do budynków Grupy Zarmen oraz w pomieszczeniach sanitarnych znajdują
się środki dezynfekcyjne – wszystkie osoby poruszające się po terenie mają obowiązek
dezynfekcji rąk.
V.

DZIAŁANIA NA TERENIE GRUPY ZARMEN.
1. Terenem GRUPY ZARMEN są tereny spółek (wewnątrz działki administracyjnej) a także
budynki i obiekty poza działką administracyjną (we wszystkich oddziałach i zakładach).
2. Osoby przebywające na terenie GRUPY ZARMEN i zgłaszające objawy opisane powyżej
w rozdziale III będą kierowane do wyznaczonych i izolowanych pomieszczeń
na terenach Spółek i obiektów.
3. Osoby nieupoważnione nie mają dostępu do pomieszczeń izolowanych. Klucz do
pomieszczenia znajduje się w miejscu wskazanym w informacji dostępnej przy wejściu
do pomieszczenia.
4. Pomieszczenia izolowane należy na bieżąco dezynfekować przez osoby wyznaczone.
Osoby te należy przeszkolić ze sposobu stosowania środków ochrony indywidualnej
oraz stosowanych środków służących do dezynfekcji.
5. Wszystkie Spółki Grupy ZARMEN są zobowiązane do zapewnienia wyposażenia do
dezynfekcji oraz ochrony osób wykonujących tą czynność. Środki winny być dostępne
całodobowo w pomieszczeniach / budynkach sąsiadujących z izolatkami. Należy
zapewnić w przeliczeniu na jedno pomieszczenie izolowane:
a. Kombinezony ochronne wg PN-EN 14126:2003 minimum 4 szt. (różne
rozmiary) oraz jednorazowe ochraniacze na obuwie.
b. Gogle ochronne minimum 4 szt.,
c. Półmaski lub maski przeciwpyłowe klasy P2 lub P3 minimum 4 szt.,
d. Rękawiczki jednorazowe nitrylowe – rozmiar L minimum 1 paczka (100 szt.)
e. Środek do dezynfekcji powierzchni minimum 1 l lub 2 x 0,5 l w pojemniku ze
spryskiwaczem.
6. Pomieszczenia izolowane należy wyznaczyć:
a. w oddzielnym kontenerze biurowym lub
b. w wyodrębnionym pomieszczeniu najbliższej odległości od wejścia do
budynku
7. Pomieszczenia izolowane należy wyposażyć w :
a. krzesło oraz biurko,
b. łóżko z materacem poduszką oraz kocami min 2 szt.,
c. toaletę i umywalkę,
d. termometr,
e. środki dezynfekujące,
f. ręczniki papierowe
g. maseczka i rękawiczki,
h. woda,
i. filiżanki, dzbanek, kawa herbata, napoje,
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j. telewizor lub radio,
k. ulotka z numerami telefonów do stacji epidemiologiczno-sanitarnych.
Wszystkie Spółki Grupy ZARMEN są zobowiązane do wyznaczenia pomieszczeń
izolowanych oraz wyposażenie ich zgodnie z rozdziałem VI punkt 6.
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do wdrożenia w życie procedury
użycia pomieszczeń izolowanych, kontaktu z tymi osobami, sposobu dezynfekcji oraz
wyznaczenie osób lub firm przeprowadzających dezynfekcję.
Kontakt z osobą znajdującą się w pomieszczeniu izolowanym może odbywać się
pośrednio przy pomocy telefonu lub otwarte okno w pomieszczeniu izolowanym.
Osoby kierujące pracownikami zobowiązane są do zapoznania się z lokalizacją
najbliższych pomieszczeń izolowanych.
W przypadku gdy osoba zgłasza objawy opisane w rozdziale III:
a. przełożony informuje Dyrektora Jednostki Organizacyjnej,
b. przełożony kieruje osobę do pomieszczenia izolowanego,
c. osoba wykonuje połączenie telefoniczne na wskazaną w informacji infolinię,
d. osoba, jeśli stan jej zdrowia na to pozwala, niezwłocznie informuje
przełożonego o konieczności opuszczenia miejsca pracy,
e. osoba dysponująca kluczem do pomieszczenia powiadamia Gł. Specjalistę ds.
BHP o zaistniałym przypadku oraz osoby sprzątające o konieczności
dezynfekcji pomieszczenia izolowanego.
f. Bezpośredni przełożony identyfikuje pracowników, którzy mogli mieć
bezpośredni kontakt z osobą wykazującą objawy opisane w rozdziale III.
Następnie, Dyrektor Jednostki Organizacyjnej w konsultacji z Właścicielem
podejmują decyzję – w zależności od przypadku - w przedmiocie
ewentualnego odsunięcia od pracy pracowników mających bezpośrednią
styczność z osobą zgłaszającą objawy.
Osoba dokonująca dezynfekcji izolatki powinna być wyposażona w:
a. Kombinezon ochronny,
b. Maskę lub półmaskę ochronną z filtrem FFP2 lub FFP3,
c. Gogle ochronne i przyłbica,
d. Rękawice ochronne,
e. Jednorazowe ochraniacze obuwia.
Po zakończeniu dezynfekcji osoba ją wykonująca winna ściągnąć sprzęt chroniący ją
przed zakażeniem zaczynając od kombinezonu, pamiętając o tym aby nie dotykać
miejsc potencjalnie zakażonych.
Grupa ZARMEN udostępnia dla pracowników Grupy ZARMEN jak również
pracowników firm wykonawczych i podwykonawczych samochód w każdej ze Spółek
Grupy.
Samochody pozostają w dyspozycji Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych i są
dezynfekowane po każdym użyciu przez osobę potrzebującą.
Pracownik Grupy ZARMEN jak również pracownicy firm wykonawczych
i podwykonawczych powinien skorzystać z własnego samochodu. Nie należy korzystać
z transportu publicznego.
Jeśli pracownik wykazujący objawy opisane w rozdziale III:
a. nie posiada własnego pojazdu, którym może udać się do miejsca zamieszkania,

PROCEDURA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ
ZAPOBIEGAWCZYCH ZWIĄZANYCH Z
ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

Nr wydania: 2
Data wydania:
01.04.2020.
Strona 5 z 6

b. jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne kierowanie samochodem,
c. posiada ważne uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy kategorii
B),
może na podstawie decyzji Dyrektora Jednostki Organizacyjnej, skorzystać
z samochodu Grupy ZARMEN.
19. Pracownik przed skorzystaniem z samochodu podaje dane adresowe (miejsce
w którym zaparkuje samochód oraz dane kontaktowe oraz oświadcza, że zapoznał się
z zasadami bezpiecznego korzystania z samochodu.
UWAGA!
Grupa ZARMEN informuje, że samochody mogą być wykorzystywane wyłącznie
w uzasadnionych przypadkach i służyć mogą wyłącznie do dojazdu z terenu Grupy
ZARMEN do miejsca zamieszkania pracownika. Pracownikowi nie wolno korzystać
z samochodu w żadnym innym celu.
20. Jeśli pracownik nie posiada prawa jazdy kategorii B lub jego stan zdrowia nie pozwala
na kierowanie pojazdem, powinien on poprosić członka rodziny o odwiezienie do
miejsca zamieszkania.
21. Po opuszczeniu terenu Grupy ZARMEN, pracownik postępuje zgodnie z zasadami
określonymi w rozdziale VI.
VI.

RYZYKO ZAKAŻENIA
1. Pracownik Grupy ZARMEN jak również pracownicy firm wykonawczych
i podwykonawczych co do których decyzją władz państwowych nakazano
kwarantannę (domową lub szpitalną) mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić
swojego bezpośredniego przełożonego. Jeśli pracownik powraca z zagranicy i jest
poddany kwarantannie, stosuje się postanowienia rozdziału II. Jeśli pracownik zostaje
poddany kwarantannie z innej przyczyny, stosuje się poniższą procedurę.
2. Pracownik podaje swojemu bezpośredniemu przełożonemu dane znanych mu osób
(innych pracowników) z którymi ten pracownik miał bezpośredni kontakt przed
nałożeniem kwarantanny („Narażeni pracownicy”). Bezpośredni kontakt może mieć
miejsce zwłaszcza w przypadku:
a. podróżowania jednym środkiem transportu (np. samochodem),
b. pozostawanie w kontakcie w odległości mniej niż 1,5 metra przez ponad 15
minut,
c. prowadzenie rozmowy z inną osobą twarzą w twarz przez dłuższy czas, przebywanie z osobą należącą do grupy najbliższych współpracowników.
3. Bezpośredni przełożony przekazuje niezwłocznie informacje o „narażonych
pracownikach” Dyrektorowi Jednostki Organizacyjnej.
4. Dyrektor Jednostki Organizacyjnej w razie potrzeby doprecyzowuje uzyskane
informacje i przekazuje niezwłocznie Głównemu specjaliście ds. BHP oraz do Działu
Kadr i Płac.
5. Rekomenduje się o ile organizacja pracy oraz warunki na to pozwalają, aby
pracowników w wieku powyżej 60 lat wykonujący pracę na terenie Grupy ZARMEN
zwolnić ze świadczenia pracy, udzielić urlopu lub skierować do pracy zdalnej. Sytuacja
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ta jest ściśle związana z zwiększonym ryzykiem powikłań podczas ewentualnego
zachorowania.
UWAGA!
Pracownik po uzyskaniu pozytywnej informacji o zarażeniu (potwierdzony
pozytywny wynik testu) przekazuje ją niezwłocznie swojemu bezpośredniemu
przełożonemu.
6. Bezpośredni przełożony informuje natychmiast Dyrektora Jednostki Organizacyjnej
i przekazuje niezwłocznie Właścicielowi, Głównemu specjaliście ds. BHP oraz do Działu
Kadr i Płac.
7. Narażeni pracownicy zostają odsunięci od pracy. Przełożeni narażonych pracowników
mają obowiązek:
a. co do pracowników, którzy mogą wykonywać pracę zdalną z miejsca
zamieszkania – zlecić pracownikowi taką pracę na 14 dni,
b. co do pracowników, którzy nie mogą wykonywać pracy z miejsca zamieszkania
(np. pracownicy produkcyjni) – zwolnić ze świadczenia pracy na 14 dni
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, informując niezwłocznie Dział Kadr
i Płacy.
VII.

ZABEZPIECZENIE ZAKŁADU
1. Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych, każdy w swoim zakresie zobowiązani są do
opracowania procedur na wypadek zamknięcia zakładu.
2. Należy przygotować – gdzie będzie to konieczne podgląd z monitoringu CCTV
zainstalowanego na terenie zakładu na urządzenia mobilne (smartfony, tablety,
laptopy) wyznaczonych osób.
3. Należy wyznaczyć osoby pełniące dyżur w przypadku zamknięcia całego zakładu oraz
wyposażyć je w przepustki
4. Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych wyznaczą osobę która raz na dobę sprawdzi czy
na terenie zamkniętego zakładu nie ma niepokojących oznak -włamania, awarii
zaworów itp. Osoba ta zawiadamia Dyrektora Jednostki Organizacyjnej o zaistniałym
problemie.
5. Osoby sprawdzające i dyżurujące winny posiadać przepustki i upoważnienie wydane
przez Dyrektora Jednostki Organizacyjnej na konieczność poruszania się po drogach
publicznych.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Procedura może podlegać aktualizacji, w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji
epidemiologicznej.
2. Procedurze należy nadać rygor natychmiastowy – wdrożyć niezwłocznie w życie
mając na uwadze zdrowie oraz życie pracowników wykonujących pracę
w Grupie ZARMEN.
Zatwierdzam do stosowania:
Zbigniew Koncewicz
Prezes Zarządu

