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Drodzy Państwo,

odmrażanie gospodarki i powroty do pracy w stanie epidemii
powodują wzrost pytań, problemów i zagadnień z zakresu
BHP. Nie będzie to BHP, jakie znamy, bo z tego typu
zagrożeniem mamy do czynienia po raz pierwszy od dawna.
Oznacza to swoisty "renesans" tej dziedziny.

Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w dobie
koronawirusa odciśnie piętno na całej gamie zagadnień
związanych ze stosunkiem pracy i przewartościuje spojrzenie
na większość z nich.

W związku ze stale zmieniającymi się zaleceniami,
przedstawiamy najbardziej aktualne wytyczne, potrzebne do
bezpiecznego funkcjonowania Twojej firmy.
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Poinformuj o zagrożeniu pracowników – wynika to z art. 207 (1) Kodeksu pracy – pracodawca jest obowiązany przekazywać
pracownikom informacje o zagrożeniach dla ich zdrowia i życia.  
Poinformuj o sytuacji Sanepid – wynika to z art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
Podejmij działania, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo (art. 207 par. 2 Kp),
które w tym konkretnym przypadku mogą  polegać na:
zarządzeniu dezynfekcji stanowiska pracy chorego pracownika, narzędzi, które używał
wydaniu polecenia pracy zdalnej tym pracownikom, którzy mogą tak pracować – do czasu wydania decyzji w sprawie
kwarantanny przez Sanepid; można wydać pracownikom wykorzystanie zaległego urlopu; nowe przepisy nie rozstrzygają,
co z pracownikami, którym nie da się zlecić pracy zdalnej – tu w zależności od sytuacji i zaleceń Sanepidu do czasu
rozstrzygnięcia, czy osoby te będą objęte kwarantanną, czy nie – pracodawca może zdecydować o zarządzeniu
przestoju/porozumieć się z pracownikiem, co do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy/porozumieć się z
pracownikiem, że uda się do lekarza po zwolnienie/porozumieć się z pracownikiem w sprawie wykorzystania bieżącego
urlopu wypoczynkowego/kontynuować pracę; mierzeniu temperatury ciała wszystkich pracowników.

     Oto jakie czynności zobowiązany jesteś podjąć jako pracodawca:

1.

2.
3.

Co zrobisz gdy zachoruje Twój pracownik? 
Procedura postępowania dla pracodawcy
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4. Sanepid może zdecydować o poddaniu osoby zdrowej, która miała
styczność z chorym kwarantannie na okres 21 dni licząc od ostatniego
dnia styczności. Ostatni dzień styczności jest więc początkiem okresu
wliczanego do kwarantanny. Decyzja o zastosowaniu kwarantanny
wskazuje jej okres i miejsce odbywania. Jest doręczana tylko
pracownikowi. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować
pracodawcę o treści decyzji (to wynika z zasad usprawiedliwiania każdej
z nieobecności określonych w rozporządzeniu), ale zgodnie z
wyjaśnieniami ZUS, samą decyzję o kwarantannie pracownik może
dostarczyć pracodawcy/ZUS już po zakończeniu kwarantanny – to
wynika stąd, że nie może opuszczać miejsca kwarantanny, ale oczywiście
informacyjnie powinien przesłać skan/zdjęcie tak szybko, jako będzie to
możliwe.
5. Okres kwarantanny zarządzonej przez Sanepid (i tej po powrocie z
zagranicy) zrównany jest w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie
choroby i macierzyństwa z okresem niezdolności do pracy wskutek
choroby – przysługuje za nie wynagrodzenie chorobowe (do 33 dni  w
roku kalendarzowym, a w przypadku pracowników po 50 roku życia – do
14 dni płatne przez pracodawcę) i zasiłek chorobowy. Być może nowa
specustawa to zmieni (są takie postulaty) i zasiłek chorobowy będzie
przysługiwał od pierwszego dnia kwarantanny (czyli pracodawca w
ogóle nie będzie ponosił jej kosztu).

5



dokonać identyfikacji zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych   
dokonać ponownej oceny (aktualizacji) ryzyka zawodowego z uwzględnieniem nowych zagrożeń, w tym oceny zdrowia
psychicznego i zagrożeń psychospołecznych (tu istotna jest rola przedstawicieli pracowników)
stworzyć plan działań, obejmujący właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli
zapewnić właściwe środki prewencyjne, co pozwoli na bezpieczny powrót do pracy oraz ograniczenie w rozprzestrzenianiu
się wirusa

Główny Inspektor Pracy wydał na początku maja zalecenia dotyczące zasad powrotu do pracy.
Zgodnie z nimi jako pracodawca powinieneś m.in:

Zalecenia GIP szczegółowo wskazują na działania mające służyć eliminacji zagrożenia (np. większy udział pracy zdalnej, zmiana
organizacji pracy), minimalizujące zagrożenia (np. środki ochrony osobistej typu maseczki, ścianki pleksi, działowe itd.) oraz na
aktywności weryfikujące przestrzeganie zasad i reguł przez pracowników oraz przypominające o zasadach, np. instrukcje,
filmiki, tablice.

Pracownik po kwarantannie
- co musisz wiedzieć
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codzienną dezynfekcję często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety,
dozowniki mydła i inne)
dostęp do miejsc, w których pracownicy, klienci i kontrahenci mogą myć ręce mydłem i wodą, a następnie dezynfekować je
odpowiednimi środkami
codzienne sprzątania „na mokro” z użyciem detergentów podłóg, stołów, krzeseł, szafek w pomieszczeniach socjalnych;
zapobiegać wspólnemu korzystaniu z naczyń stołowych w pomieszczeniach socjalnych oraz zapewnić dezynfekcję
przyborów kuchennych po ich użyciu przez pracownika
regularne czyszczenie i dezynfekcję pojazdów firmowych oraz ich wyposażenie w środki do dezynfekcji rąk oraz papierowe
ręczniki i worki na śmieci
w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej - 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
w budynkach z mechaniczną instalacją wentylacyjną - dłuższe czasy jej pracy; najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie
działania instalacji w trybie roboczym 24h/7 dni z zapewnieniem odpowiedniej konserwacji.

W miejscu pracy zapewnij:
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Anty - covidowe
bezpieczeństwo 
na co dzień



BADANIA
WSTĘPNE I
KONTROLNE

BADANIA
OKRESOWE

W przypadku braku dostępu do lekarza
uprawnionego do przeprowadzenia badania
wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny
pracy), badanie takie może przeprowadzić i
wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny
lekarz. Badanie to może być przeprowadzone za
pośrednictwem systemów teleinformatycznych
lub systemów łączności.

Zawiesza się obowiązek przeprowadzania badań
okresowych.
W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane
przed datą 7 marca 2020 r. i kończą swoją ważność
po tym dniu (np. 24 marca br.) ważność wszystkich
badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i
okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie
dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub
stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu
60 dni od dnia jego odwołania.

8



pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym
pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje
narażenie na działanie czynników niebezpiecznych
pracownika przenoszonego na stanowisko
ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta
odbywającego praktykę studencką.

Szkolenia wstępne w dziedzinie BHP

Nasi BHPowcy rekomendują najbezpieczniejszą formę nauczania w
dobie koronawirusa w postaci - e-learningu. Okazuje się, iż jest to
aktualnie najwygodniejsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie
dające możliwość utrzymania ciągłości pracy.

Dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w
całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z
wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego
w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu
epidemii

Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w
dziedzinie bhp przypada: 

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony
stan epidemii, albo stanu epidemii.
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Aktualizacja
Oceny 
Ryzyka
Zawodowego 
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Czy powinno się aktualizować Ocenę Ryzyka Zawodowego w
dobie pandemii? Kiedy należy ją zaktualizować? Kto
może/powinien to zrobić? Co powinna zawierać?

Pojawia się wiele pytań, czy istnieje obligatoryjny obowiązek
aktualizacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich
stanowisk pracy. Zapytaliśmy naszych specjalistów i
ekspertów prawa pracy, jakie jest ich stanowisko w tej
sprawie, gdyż nie jest to do końca jasno określone przepisami
prawa. Odpowiedź była jednoznaczna - bezapelacyjnie
powinno się ją wykonać i to  każdemu pracownikowi
(niezależnie od stopnia ryzyka) na podstawie bieżących
zagrożeń. Należy uwzględnić w niej kluczowe aspekty, które
w przypadku konkretnych grup pracowniczych mogą mieć
wpływ na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Najlepiej gdy
wykona ją zespół, w skład którego wchodzi BHPowiec oraz
osoba z firmy znająca specyfikę oraz zagrożenia na danym
stanowisku. 



brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami – ekstrawertycy
mogą odczuwać dyskomfort podczas pracy zdalnej, gdy brakuje towarzystwa
kolegów z biura
domowe rozpraszacze – podczas home office Twoją uwagę może odwracać
np. chęć posprzątania mieszkania czy hałasujący członkowie rodziny
problem z oddzieleniem życia prywatnego od pracy –  podczas pracy z
domu zaciera się granica między życiem zawodowym a rodzinnym
organizacja domowego biura – by móc pracować w skupieniu, warto
zorganizować miejsce do pracy zdalnej. Gdy w Twoim mieszkaniu brakuje
przestrzeni na biurko, to efektywne działanie może być utrudnione
motywacja do pracy – aby sfinalizować zadania w terminie i pracować
nawet w trudnych warunkach, niezbędne jest samozaparcie
umiejętność planowania i organizacji czasu – do zdalnego działania
przyda Ci się umiejętność organizowania pracy własnej, by uporać się ze
wszystkimi zadaniami na czas.

poczucie wolności/niezależność – pracownik wykonujący polecenia
przełożonego ma pewną swobodę działania. Zwykle nie trzeba pracować w
ściśle określonych ramach czasowych, można sobie pozwolić na elastyczny
czas pracy; działania wykonuje się bez bezpośredniego nadzoru
kierownictwa
praca z każdego miejsca na ziemi – pracę zdalną można wykonywać w
domu lub z dowolnego miejsca na ziemi! Możesz łączyć pracę z pasją do
podróżowania. Wystarczy zadbać o dobry sprzęt oraz dostęp do
bezpiecznego i chronionego łącza internetowego
oszczędność czasu – pracownik nie musi poświęcać dodatkowego czasu
na dojazdy do i z pracy; więcej czasu dla rodziny  – gdy stajesz przed
koniecznością opieki nad członkiem rodziny, np. dzieckiem lub osobą
niepełnosprawną, praca zdalna może okazać się dobrym rozwiązaniem
ułatwienie w przypadku problemów zdrowotnych – to szansa dla
osób, które często chorują lub cierpią na przewlekłe schorzenia
brak rozpraszaczy biurowych  – wykonując pracę w domu, nie
przeszkadzają Ci rozmowy z kolegami z pracy, hałas telefonów czy dźwięki
stukania w klawiaturę przez kilkanaście osób.

Praca zdalna - rekomendacje Specjalistów BHP

Zalety Wady
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Nasi specjaliści do spraw BHP, rekomendują wykonywanie pracy zdalnej z zaznaczeniem, że pracownik musi zostać
odpowiednio do niej przygotowany oraz wyposażony. Proponujemy sfinalizowanie ustnych ustaleń co do trybu, czasu oraz
metod pracy na piśmie.  Pamietajmy, że nadal obowiązuje zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy - niezależnie od
miejsca i czasu jej wykonywania!



Wypadek
przy pracy 
w trakcie
pracy zdalnej

wypadkiem przy pracy w trakcie pracy zdalnej może być sytuacja, gdy
zepsuje się ładowarka do służbowego laptopa, pracodawca wyda
pracownikowi polecenie udania się do sklepu celem zakupienia nowej,
a pracownik potknie się na chodniku. Za wypadek przy pracy w trakcie
pracy zdalnej można także uznać porażenie przez prąd podczas
podłączania ładowarki od służbowego laptopa do gniazdka

bez wątpienia wypadkiem przy pracy NIE BĘDZIE potknięcie się na
schodach w trakcie wynoszenia przez pracownika śmieci,
przygotowywanie posiłku, czy potknięcie się na chodniku podczas
spaceru z psem, nawet jeśli odbywa się ono w godzinach naszej pracy

postępowanie w przypadku wypadku w trakcie pracy zdalnej będzie
analogiczne jak przy wypadku przy pracy w zakładzie pracy. Przede
wszystkim, pracownik, który uległ wypadkowi, powinien niezwłocznie
zawiadomić o tym swojego pracodawcę, ponieważ to na nim spoczywa
obowiązek zabezpieczenia miejsca wypadku. W przypadku ciężkiego
lub śmiertelnego wypadku, pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia,
okręgowego inspektora pracy, a także prokuratora. Pracodawca ma
także obowiązek powołania zespołu powypadkowego, który ustali
okoliczności wypadku przy pracy w trakcie pracy zdalnej. 12

Wielu pracodawców zastanawia się dziś, co zrobić w sytuacji gdy jego
pracownik ulegnie wypadkowi podczas wykonywania pracy zdalnej.
Podpowiadamy jakie kroki podjąć i kiedy można go uznać:



Obawy przed podróżami służbowymi mają zarówno pracownicy, jak i
pracodawcy. I jest to w pełni uzasadnione.
Samo potencjalne zagrożenie trudno jednoznacznie uznać za
uzasadniony powód odmowy wyjazdu służbowego przez podwładnego.
Sprawę można interpretować na dwa sposoby - z jednej strony,
pracownik ma obowiązek wykonywać polecenia pracodawcy (w tym
dotyczące wyjazdów), które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z
przepisami  prawa lub umową o  pracę; z drugiej, przepisy Kodeksu
pracy pozwalają na odmowę wykonania polecenia pracodawcy, jeśli
warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia
pracownika.
Wydaje się więc, że pracownik mógłby odmówić podróży służbowej, 
uzasadniając, że jest to podróż do kraju, do którego Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych (MSZ) zaleca rezygnację z podróży ze względu na wysoki 
stopień zachorowań.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pracownika, pracodawca 
powinien wziąć pod uwagę kierunek podróży i rozważyć potrzebę
wykupienia np. dodatkowego ubezpieczenia. Jest to o tyle istotne, że w
razie zachowania w trakcie podróży pracodawca ma obowiązek zwrotu
wszelkich udokumentowanych kosztów leczenia zagranicznego
pracownika.

Prywatne podróże pracowników nie powinny być obszarem
zainteresowania pracodawcy. Pracodawca  nie ma podstaw, aby
pytać pracownika o jego prywatne sprawy, w tym miejsce
spędzania urlopu wypoczynkowego. Tym bardziej nie może
zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu, który ten zamierza
spędzić w kraju, gdzie jest wysokie ryzyko zainfekowania
koronawirusem. Warto jednak mimo wszystko rozmawiać ze sobą
na temat planów wyjazdowych, by móc w razie wypadku szybko
interweniować.

Wyjazdy służbowe Wyjazdy urlopowe
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 Mam badaną temperaturę i sprawdzane jest moje uprawnienie do wejście do budynku.
 Przechodzę po specjalnie oznaczonej wycieraczce dezynfekującej i idę do biura.
 Przed wejściem zmieniam buty i te biurowe dodatkowo spryskuję alkoholem.
 Zostawiam drobne przedmioty w pudełku hermetycznym.
 Zdejmuję kurtkę i zamykam w szafce.
 Obmywam ręce i telefon komórkowy alkoholem.
 Jeśli mam jakieś przedmioty, które muszę wnieść do biura, to spryskuję je sprayem alkoholowym.
 Zmieniam maskę „zewnętrzną” na nową chirurgiczną, bardzo ostrożnie, aby starą maską niczego nie 
 dotknąć.
 Dokładnie myję dłonie i twarz mydłem.
 Idę do swojego stanowiska pracy.
 W biurze nie podajemy nikomu dłoni. Obowiązuje zasada troski o siebie i innych. Cały czas pulsuje w  
 głowie myśl, że ja jestem chory lub inni są chorzy i z takim przeświadczeniem postępujemy".

"Przy wejściu do budynku skanuję kod QR lokalizacji i okazuję go ochronie jako dowód, że zostałem
zameldowany w - epidemiologicznym systemie śledzenia obywateli.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
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Ponieważ wszystko TAM się zaczęło, podpatrujemy jak DZIŚ radzą sobie CHINY.
        Sprawdźmy, czego możemy się nauczyć, jak wygląda biznes i życie codzienne.

        Raport Arnolda Adamczyka - właściciela firmy w Shenzen.



Jeśli to możliwe, rozmieść biurka równomiernie w pomieszczeniach
biurowych. Ustaw je tak aby stanowiska były jak najbardziej oddalone od
siebie i aby pracownicy nie siedzieli twarzą-w-twarz. Stanowiska pracy osób
starszych lub z innymi schorzeniami ulokuj najlepiej w gabinetach
jednoosobowych. 
Wprowadź nowe identyfikatory dla pracowników biura, tak aby łatwo
zidentyfikować osoby, które są spoza naszego wydziału lub nie zostały
jeszcze zweryfikowane. 
Drobne przedmioty, które przyniosłeś ze sobą zostaw w hermetycznym
pudełku (klucze, okulary słoneczne, karty) a pozostałe zdezynfekuj. W
szczególności zdezynfekuj telefon komórkowy za pomocą chusteczki z
alkoholem lub płynem.
Przedmiotów nie przekazujemy z ręki-do-ręki lecz kładziemy je na stole tak
aby druga osoba mogła je wcześniej spryskać sprayem alkoholowym. 
W sytuacji, gdy w regionie, w którym znajduje się firma, odnotowuje się
wiele nowych zarażeń, wszyscy w biurach powinni nosić maski ochronne
przez cały czas. 

Dobre praktyki stosowane w Chinach
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Rozmawiaj z pracownikami o sytuacji w ich rodzinie i otoczeniu. Może  potrzebują dodatkowej pomocy na środki higieniczne.
Pomagaj innym. Z drugiej strony nie akceptuj absencji z powodu ogólnej histerii. Jeśli ktoś nie chce przyjść do pracy bez
uzasadnionego powodu – tylko dlatego, że się boi – stosuj wobec niego konsekwencje takie jak w normalnej sytuacji.

Miej na względzie bezpieczeństwo personelu sprzątającego. Zużyte maski, chusteczki higieniczne i jednorazowe naczynia,
przed wrzuceniem do kosza, zawiąż w woreczku foliowym.



Na kolejnych stronach
znajdują się materiały
edukacyjno-informacyjne,
które zebraliśmy z myślą o
zwiększaniu świadomości,
dotyczącej zabezpieczania
miejsca pracy przed
zakażeniem SARS-CoV-2
oraz wskazówkami
dotyczącymi procesu
kwarantanny.

Materiały edukacyjno-informacyjne 16
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SELA
Jako firma zajmująca się szeroko pojętym zakresem
bezpieczeństwa, stoimy w obliczu nie lada wyzwania.
Czujemy się odpowiedzialni za wsparcie, edukację oraz
rozwój kultury bezpieczeństwa w dużo szerszym zakresie
niż dotychczas. Sytuacja, z którą przyszło nam się
zmierzyć, stawia nas w obliczu poszukiwania nowych
rozwiązań i przekraczania pewnych granic. 

Mimo  wszystko, patrzymy w przyszłość z dużym
optymizmem. Koronawirus wymusił na nas zmiany
pewnych nawyków, zachowań i przyzwyczajeń. Staliśmy
się bardziej ostrożni, w większym zakresie dbamy o
higienę, po prostu myślimy o naszym i naszych bliskich
bezpieczeństwie. A to jest najważniejsze! 

Bezpieczeństwo staje się modne i cieszy nas fakt, że coraz
więcej firm ma tego świadomość. Do globalnej akcji w
postaci - EKO czy WEGE nareszcie dołącza - SAFE! I my
chcemy być liderem tego kierunku, tworząc bezpieczną
przestrzeń w firmach, zapewniając im możliwość rozwoju
oraz świadomości w dziedzinie BHP.

PROFESJONALNE WSPARCIE BHP
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Twoje Centrum BHP
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Prezes Zarządu - Katarzyna - 606 290 017
Kierownik Biura - Agnieszka - 699 953 570
Project Manager - Anna -  509 820 250
Opiekun Klienta Biznesowego - Ida - 699 953 567
Opiekun Biura - Arkadiusz - 509 127 746
Specjalista ds. RODO - Ryszard - 515 700 907

Agnieszka - 509 127 744
Katarzyna - 511 161 633
Patrycja - 506 890 015
Stanisław - 729 888 081

Andrzej - 509 127 741
Wojciech - 507 483 600
Waldemar - 509 044 677
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Dziękujemy, że jesteście z nami!

SELA Centrum BHP i PPOŻ.

Biuro Zielona Góra
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

Biuro Poznań
ul. Bóżnicza 1/35
61-751 Poznań

e-mail - biuro@selabhp.pl
Tel/fax. +48 68 325 01 30 / 699 953 567



#bądźodpowiedzialny


