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WSTĘP

Przygotowywanie kolejnych odcinków naszego korona-informatora staje się coraz trudniejsze. Jesteśmy już wszyscy świadomi tego
co się wokół nas dzieje. Mamy swoje przemyślenia, doświadczenia, a nawet teorie. Wydawać by się mogło, że wiemy już wszystko... A
mimo to z pewną niepewnością wypowiadamy się na temat drugiej fali koronawirusa. 

Co nas czeka? Na to pytanie nikt nie potrafi nam odpowiedzieć, więc zamiast czekać zacznij działać! 

Przygotuj siebie i swoją firmę. Opracuj plan "B" na wypadek awarii. Możesz w to wszystko nie wierzyć, ale wszelkie działania
profilaktyczne i edukacyjne jakie teraz podejmiesz pozwolą Ci spać spokojnie, a w sytuacji kryzysowej pozwolą Ci utrzymać ciągłość
funkcjonowania firmy.

Tym razem materiał w niecodziennym wydaniu w formie wywiadów ze specjalistami z różnych dziedzin. To właśnie ich
poprosiliśmy o  przedstawienie Wam swoich poglądów i porad na bazie własnych obserwacji oraz doświadczeń.  Bacznie
obserwujemy "koronasytuację" na płaszczyźnie zarówno firmowej jak i społecznej. Chcieliśmy podejść do tematu kompleksowo,
pokazując Wam, że myśląc o Covid-19 myślimy o wszystkich aspektach naszego życia codziennego. Nie zamierzamy straszyć, ale nie
możemy też powiedzieć, że to wszystko to jedna wielka fikcja. Przeczytajcie zatem co fachowcy mają nam do powiedzenia i sami
wyciągnijcie wnioski...

My życzymy Wam by ten sezon jesienno-zimowy, mimo dużego zagrożenia chorobowego różnego rodzaju infekcjami, nie był taki
straszny jak go malują. Ale do tego właśnie musimy się przygotować, a pomogą nam w tym porady naszych Gości. 

3Zapraszamy do lektury!



Wywiadów udzielili nam:

PSYCHOTERAPEUTA
DR BARBARA CZARDYBON

DIETETYK
MGR ALEKSANDRA HUSAR

LEKARZ
ROBERT GÓRSKI

HR MANAGER, TRENER
KAROLINA TUROSTOWSKA

PRAWNIK
BARTŁOMIEJ KRUKOWSKI
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"Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się koronawirusem należy przestrzegać kilku prostych zasad. Unikamy zatłoczonych
miejsc, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Zachowujemy 2-metrowy dystans od innych osób, szczególnie kiedy
stoimy, np. w kolejkach. Zasłaniamy usta i nos w miejscach, w których przebywają inne osoby. Nie dotykami rękoma ust, nosa
i oczu. Myjemy ręce mydłem przez przynajmniej 30 sekund i/lub stosujemy płyny dezynfekcyjne. Połączenie tych czynności
minimalizuje jeszcze bardziej szansę na zakażenie się i zakażenie innych, kiedy już zachorujemy. COVID-19 nie jest tak groźny
jak początkowo przewidywano, ale to nie znaczy, że możemy go ignorować. Absolutnie nie można porównywać go do
grypy. Śmiertelność i groźba poważnych powikłań jest wielokrotnie większa niż przy zachorowaniach grypowych. Niestety
obserwuję, że coraz więcej osób ignoruje wyżej wymienione zalecenia twierdząc, że jak ktoś nie choruje przewlekle i nie jest
się osobą starszą, to COVID-19 nie zrobi mu krzywdy. Niektórzy twierdzą wręcz, że COVID-19 nie istnieje. Nie jest to
prawdą! 

LEKARZ ROBERT GÓRSKI
Specjalista Medycyny Ratunkowej

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Zielonej Górze

O koronawirusie z pierwszej ręki
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Rewelacje publikowane na forach internetowych zajmujących się teoriami spiskowymi nie mają nic wspólnego z medycyną bazującą
na dowodach. Młodzi ludzie bez chorób współistniejących również potrafią mieć ciężki przebieg zakażenia, nieodwracalne
powikłania w postaci m.in. trwałego uszkodzenia płuc, a nawet umrzeć. Trzeba pamiętać, że możemy zakazić osoby z osłabioną
odpornością. Mam tutaj na myśli szczególnie seniorów i choćby osoby po przeszczepach, w tym dzieci. Dla nich zakażenie
koronawirusem nie jest banalną infekcją dróg oddechowych i może stanowić śmiertelne zagrożenie. Jeżeli ktoś nie wierzy w
statystyki medyczne, to niech porozmawia z rodzinami ofiar śmiertelnych albo osobami, które udało się uratować, a wcześniej
leżały pod respiratorem z powodu COVID-19. Na szczęście pojawiają się już pozytywne informacje płynące z różnych stron
świata o opracowaniu skutecznych szczepionek. Jeżeli kolejne badania potwierdzą ich bezpieczeństwo, to za kilka miesięcy
będziemy mogli zacząć ich używać, aby móc szybciej zakończyć pandemię koronawirusa".

6Lekarz Robert Górski



"W związku z wciąż trwającą pandemią, od kilku miesięcy towarzyszy nam świadomość permanentnego zagrożenia zdrowia i życia.
Informacje płynące z mediów mają właściwość wzbudzania u znacznej grupy osób nieprzyjemnych stanów niepewności i
niepokoju. Zmiany w gospodarce stają się źródłem lęku, a chroniczne odczuwanie lęku jest związane – jak wiadomo – z poczuciem
niemocy, bezradności, bezsilności. Nieuchronne widmo kryzysu powoduje z kolei wyzwolenie frustracji i zachowań agresywnych,
niekiedy przemocowych. Dotkliwy staje się brak możliwości realizacji dotychczasowych ról społecznych. 

Wyraźnie widać, że pandemia wstrząsnęła polskimi przedsiębiorcami. Pracodawcy odczuli potrzebę wdrożenia różnego rodzaju
innowacyjnych rozwiązań; zostali zmuszeni do szukania alternatywy dla tradycyjnie pojętej formy kontaktu
międzyludzkiego. Można zauważyć, że część polskich przedsiębiorców nauczyła się już funkcjonować w nowej rzeczywistości. Myślę,
że wiele ważnego sobie uświadomili. Nie od dziś wiadomo, że człowiek jest istotą społeczną, a więc potrzebuje być wśród innych ludzi.
Izolacja może być zatem tylko lepszym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji. Wszyscy mogliśmy zobaczyć, że prawo decydowania o sobie
jest dla nas szczególnie ważne, a spokojne życie jest powszechnie wysoko plasowaną wartością. 

Pandemia z psychologicznego punktu widzenia

Dr Barbara Czardybon

Psychoterapeuta i terapeuta uzależnień, coach, 
 trener biznesu

Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju w Zielonej Górze
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Pandemia wciąż wzbudza silne emocje. Stres z nią związany ma charakter, by tak rzec, społeczny. Sama często rozpoznaję u moich
pacjentów dezorientację. Nie wiedzą bowiem, które źródła informacji mogliby uznać za wiarygodne. To zaś przekłada się na spadek
motywacji do przestrzegania rekomendacji rządowych.

Tym, co teraz zdaje się najbardziej straszące, to nadchodzący – jak co roku w okresie jesienno-zimowym – wzrost liczby infekcji
grypowych i grypopodobnych. Lekarze medycyny komunikują, że aktualnie nie są w stanie sprawnie różnicować „zwykłych” infekcji
wirusowych od zachorowań na COVID-19. Pojawiają się głosy, że wirus SARS-CoV-2 może z nami pozostać na długo, być może nawet na
zawsze. Jak pracodawcy i pracownicy mogą się do tego przygotować?

W tym miejscu wypada przypomnieć, że ewolucyjnie człowiek nie jest w stanie zbyt długo funkcjonować przy zwiększonym poziomie
napięcia. Dlatego też w pewnym momencie zaczyna się po prostu adaptować do warunków, w których żyje. Zdolność przystosowania jest
czymś zupełnie naturalnym dla przedstawicieli gatunku ludzkiego.

W obecnej sytuacji trudno o jakiekolwiek kategoryczne stwierdzenia czy pewne prognozy. Wygląda na to, że przed polskimi pracownikami i
pracodawcami stoi przede wszystkim wyzwanie związane z koniecznością szacowania ryzyka własnych zachowań, a także podejmowania
określonych decyzji. Konsekwencje niewłaściwych decyzji i zachowań mogą być poważne, a także obejmować szersze otoczenie. Pojawia
się tutaj więc kwestia odpowiedzialności za innych. Myślę, że warto, by pracodawcy nie dopuszczali do uruchomienia się u siebie
stanów paniki. Niestety, człowiek nie zawsze jest w stanie od razu dostrzec wyjście z sytuacji, w jakiej się znajduje...

Chciałabym wreszcie zaznaczyć, że w sytuacji pandemii i związanej z nią możliwym pogorszeniem kondycji psychicznej niezwykle ważne jest
danie sobie prawa do skorzystania z profesjonalnego wsparcia. Takiego rodzaju pomoc jest świadczona przez psychologów i
psychoterapeutów".

8www.psychoterapia.zgora.pl



Bartłomej Krukowski
Dyrektor Regionalny
Pełnomocnik Zarządu Partnerskie Kluby Biznesu Sp. z o.o. 

SUKCESJA majątku prywatnego i firmowego w czasie COVID-19 dla
jednoosobowych działalności gospodarczych (i nie tylko).

"Wielu z nas zastanawia się dziś, dużo częściej niż przed marcem 2020 roku, nad
losem prawnym i finansowym naszych firm. Dlaczego? Dlatego, że dziś otaczający
nas wirus może w bardzo krótkim czasie zmienić naszą rzeczywistość.

Z jednej strony czyhająca kwarantanna właściciela firmy, to najmniejsze zło lecz
zachorowanie i bolesne skutki mogą być nieodwracalne.

Ekspert, doradca sukcesyjny radzi
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Dla przykładu: w kwietniu tego roku na kilka tygodni zniknął z komunikacji jeden z pomorskich przedsiębiorców. Producent zatrudniający
setkę pracowników. Pierwszy raz odezwał się do kontrahentów i znajomych sześć tygodni później. Jaki był powód? Pod koniec marca
wrócił wraz z rodziną i kilkoma znajomymi z urlopu we Włoszech. Diagnoza – pozytywny wynik Covid -19, szpital, ciężki stan zdrowia. Na
szczęście żona lżej a dzieci bezobjawowo. Jednakże pierwszy przyszedł strach o własne życie, później strach o informacji wobec
kontrahentów, społeczności w mieście, pracowników. Mogło wywołać panikę i drastyczny odwrót biznesu.

Krok po kroku jak zabezpieczyć się prawnie w pigułce:

- pełnomocnictwo do prowadzenia spraw firmy - jeśli będziesz wyłączony na kilka dni, tygodni, miesięcy z możliwości prowadzenia
swojej firmy, koniecznie ustanów pełnomocnika, który będzie mógł podczas Twojej absencji wykonywać bieżące decyzje w Twojej firmie

- ustanów zarządcę sukcesyjnego - jeśli Twoja firma ma być prowadzona przez osobę, która przejmie Twoja rolę jako właściciela, nawet
do dwóch lat, a rodzina nie będzie musiała zamykać firmy już dziś i być obarczona kosztami podatkowymi, kredytowymi, leasingowymi,
pracowniczymi itd. oraz mieć czas na uregulowanie spraw spadkowych

- ustanów osobę upoważnioną do wypłaty części pieniędzy z Twojego konta w banku tzw. „zapisem bankowym”, kwoty poza
spadkiem

- opracuj swój przemyślany plan dziedziczenia i zarządu nad majątkiem, poprzez spisanie dobrze przygotowanego testamentu w
formie aktu notarialnego

- przygotuj plan zabezpieczenia swojej firmy poprzez analizę pełnego unieśmiertelnienia, czyli prowadzenia jej w formie takiej, która w
wyniku śmierci właściciela nie przestaje istnieć, a spadkobiercy kontynuują działalność w dniu Twojej śmierci".

10Bartłomiej Krukowski



"Istnieje wiele substancji aktywnych o stwierdzonym naukowo działaniu
wzmacniającym układ odpornościowy człowieka.

O ile nie mamy pewności, że stosując odpowiednią dietę i suplementację
całkowicie uchronimy się przed zapadalnością na różnego rodzaju
choroby, możemy zadbać o to, by wzmocnić nasz układ immunologiczny
wspierając jego obronę przed wirusami i bakteriami. Odpowiednio
zbilansowana dieta może pomóc w funkcjonowaniu układu
odpornościowego, podczas, gdy przetworzona żywność i niedobory
pokarmowe mogą mu szkodzić.

mgr Aleksandra Husar
PORADNIA DIETETYCZNA DOBRY DIETETYK

Czy dieta wpływa na naszą odporność? 
Koronawirus okiem dietetyka
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Zostań w domu

Staraj się jak najmniej wychodzić do miejsc zatłoczonych. Rób zakupy rzadziej, nie zapominając o zdrowych wyborach. Dieta oparta o
słodycze i gotową, przetworzoną żywność nie służy utrzymaniu zdrowia i odporności. Planując zakupy pomyśl o produktach, które mają
długi termin ważności a pozwolą Ci przygotować zdrowe dania, takich jak:
· grube kasze, ryż basmati, pełnoziarniste makarony,
· fasola konserwowa, ciecierzyca gotowa, tofu,
· ser mozzarella, ser Feta,
· mrożone warzywa i owoce, owoce suszone,
· mrożone ryby,
· konserwy rybne - tuńczyk w sosie własnym, ryby w sosach pomidorowych,
· jajka,
· napoje roślinne, jogurty naturalne, serki twarogowe i ziarniste, jogurty typu Skyr,
· orzechy, pestki, nasiona
· przyprawy o charakterze przeciwzapalnym: kurkuma, cynamon, imbir.

Możesz korzystać z zakupów online, które oferowane są przez wybrane sklepy czy apteki. Również coraz więcej firm, lekarze, dietetycy
czy trenerzy personalni oferują konsultacje telefoniczne czy online.

12https://husar.dobrydietetyk.pl/



Wysypiaj się i nie stresuj

Stres to jeden z największych wrogów odporności. Warto więc zadbać o redukcję stresu, odpowiednią ilość snu i regeneracji. Osłabiony
organizm gorzej radzi sobie z obroną przed wirusami i bakteriami.

Warto pamiętać, ze w organizmie poziom hormonów stresu rośnie także w przypadku stosowania zbyt restrykcyjnych diet, istniejących
niedoborów pokarmowych, nadmiernej ilości intensywnego wysiłku fizycznego, niedosypiania oraz długotrwale występującego stresu
psychicznego.
Aby wspomóc organizm w walce z negatywnymi reakcjami zachodzącymi w sytuacjach stresowych należy zapewnić w diecie dużą ilość
antyoksydantów – substancji przeciwzapalnych. Znajdują się one między innymi w:
· owocach i warzywach, szczególnie tych o intensywnych barwach,
· kakao, czekoladzie gorzkiej, kawie i herbacie,
· orzechach, pestkach, nasionach,
· nasionach roślin strączkowych.

Dodatkowe, cenne działanie przeciwzapalne posiadają kwasy omega-3,
znajdujące się w tłustych rybach morskich i oleju lnianym. Można je także
dołączyć w formie suplementacji. W diecie powinny znaleźć się także cebula i
czosnek zawierające substancje bakteriobójcze.

13https://husar.dobrydietetyk.pl/



ROZWAŻ DODATKOWĄ SUPLEMENTACJĘ

ZADBAJ O JELITA

Istnieją preparaty, które mogą pozytywnie wpłynąć na odporność
organizmu. Wśród nich wymienia się przede wszystkim witaminę D. Jej
powszechnie występujące niedobory mogą negatywnie wpłynąć na
naturalne właściwości obronne organizmu i sprzyjają infekcjom. Jeśli nie
suplementujesz witaminy D, warto rozważyć jej uzupełnienie.
Kolejnym składnikiem, który może pomóc wspomóc walkę organizmu jest
witamina C. Można także zadbać o wsparcie odporności oraz wspomóc
redukcję stanów zapalnych takimi preparatami jak: Colostrum, Cynk (do
ssania), antyoksydanty (np. kurkuma), glutamina, propolis, kwasy omega-3.

Niewątpliwie jelita i znajdujące się w nich bakterie mogą mieć wpływ
na funkcjonowanie całego organizmu, w tym układu odpornościowego.
W celu wsparcia odporności warto sięgnąć po suplementację preparatami
zawierającymi bakterie z rodziny Lactobacillus lub Bifidobacterium.
Dodatkowo należy dostarczyć w diecie substancje prebiotyczne, które
stanowią pożywkę dla cennych probiotyków. Warto sięgać więc po
produkty bogate w błonnik pokarmowy, takie jak: produkty zbożowe z
mąk razowych, płatki i otręby owsiane, owoce i warzywa.
Naturalnym źródłem probiotycznych bakterii jest żywność
fermentowana. Warto włączyć do diety naturalny jogurt czy kefir, a także
kiszonki. Bakterie fermentacji mlekowej zawarte w produktach zapewniają
ochronę przed chorobotwórczymi bakteriami oraz mogą stymulować
działanie układu odpornościowego".
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"Restrykcje i ograniczenia związane z obecną sytuacją epidemiczną stopniowo się
zmniejszają. Większość pracodawców zdążyła wypracować już pewne zasady pracy
ułatwiające codzienne funkcjonowanie w biurze, jednak modelem, który zyskał w
ostatnich kilku miesiącach na popularności, stała się praca hybrydowa. 

mgr Karolina Turostowska
HR Manager, Trener, Właściciel firmy HR Mania, ponad 12 lat 

doświadczenia w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
w dużych organizacjach

Jak zorganizować pracę zespołów hybrydowych
 (stacjonarno-zdalnych)?
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• Pracownicy zostają połączeni w dwie grupy, z czego jedna pracuje na stałe
stacjonarnie w biurze (ewentualnie 1-2 dni w miesiącu zdalnie), natomiast
druga na stałe pracuje zdalnie.

• Poszczególne zespoły pracują rotacyjnie - w jednym tygodniu w biurze
stacjonuje jakaś część pracowników, w kolejnym tygodniu grupa ta pracuje z
domu, a w biurze pojawia się inna grupa pracowników. To rozwiązanie
wybierają organizacje, które ze względu na ograniczone przestrzenie biurowe,
chcą zapewnić pracownikom możliwość zachowania dystansu społecznego.

• Pracownicy mogą wybrać, w jaki sposób chcą pracować (zdalnie, stacjonarnie,
lub w modelu mieszanym) natomiast stanowiska pracy w biurze mają formę
tzw. hot-desków, co oznacza, że nie mam przypisanego biurka, ale korzystam z
miejsca, które aktualnie jest wolne.

Podejście to zakłada łączenie możliwości pracy zdalnej z pracą stacjonarną i w
zależności od specyfiki branży, wielkości firmy i dostępności narzędzi
informatycznych może przyjmować trzy formy:

16https://grupaset.pl/portfolio-item/karolina-turostowska/



Niezależnie od tego, na który z modeli się zdecydujemy, powinniśmy nastawić się na jedno: rozproszenie zespołu. A to rodzi 
 pytanie po stronie liderów: w jaki sposób zarządzać pracą w modelu hybrydowym? Aby ułatwić, zarówno managerom jak i
pracownikom, odnalezienie się w tej sytuacji, warto wdrożyć kilka zasad, które rozwieją wątpliwości.

1. Określ wspólnie z zespołem godziny pracy - o ile praca w biurze wymusza na nas przyjście i wyjście o określonej godzinie, o
tyle praca z domu zaciera te granice. Dlatego niezbędnym wydaje nie ustalenie, kto o której zaczyna oraz w jakich godzinach jest
dostępny. Najlepiej zrobić to poprzez udostępnienie współpracownikom swoich kalendarzy, jednak zanim to zrobimy, zadbajmy o
ich aktualizację. Dzięki temu w łatwy sposób będziemy mogli sprawdzić, czy to dobry moment na kontakt telefoniczny lub
spotkanie. Unikniemy również niepotrzebnej frustracji związanej z tym, że ktoś nie odbiera od nas połączeń lub nie odpowiada na
komunikatorze.
2. Zadbaj o to, by osoby pracujące zdalnie nie zostały wykluczone - sam fakt, że zespół zostaje podzielony na dwie części,
zdalną i stacjonarną, może rodzić pokusę do zapominania o tych, których nie ma z nami na miejscu. Dlatego jak najczęściej
stwarzaj przestrzeń do wzajemnych interakcji między wszystkimi pracownikami. Ustalcie stałą datę spotkań zespołowych, np. co
poniedziałek z rana spotykamy się, aby podsumować miniony tydzień oraz zaplanować zadania na kolejny. Spotkanie rozpocznij od
swobodnego pytania „Jak minął weekend?” oraz zadbaj o to, aby każda osoba miała okazję wypowiedzieć się. Może się zdarzyć, że
osoby pracujące zdalnie będą mniej aktywne - to zupełnie normalne. W takiej sytuacji skieruj pytanie bezpośrednio do danego
pracownika „Kasiu, a jak u Ciebie?”. Zazwyczaj pomaga to „przełamać lody”.
3. Doprecyzuj zakres obowiązków i odpowiedzialności - zespół musi wiedzieć, kto za co odpowiada. W przestrzeni biurowej
łatwo jest podejść do kolegi i zapytać o coś wprost, natomiast jeśli ktoś jest nieobecny w biurze, sprawa łatwo może umknąć i
zostać niezałatwiona. Notatkę o tym, kto się czym zajmuje umieść w miejscu dostępnym dla wszystkich, np. na wspólnym dysku, do
którego dostęp mają wszyscy w zespole.
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4. Przedkładaj kontakt bezpośredni nad maile - konieczność zachowania dystansu społecznego może
rodzić pokusę korzystania z innych kanałów komunikacji, przecież napisanie maila jest szybsze. Jednak z
racji tego, że interakcji mamy obecnie w biurach wyjątkowo mało, warto zadbać nawet o krótką, ale
bezpośrednią rozmowę z pracownikiem. Jeśli nie ma Was w biurze, to zadzwoń lub zorganizuj szybką
telekonferencję. Możliwość zobaczenia i usłyszenia drugiej osoby pozwala lepiej się skupić na rozmowie i
zaspokaja ludzką potrzebę kontaktu społecznego.
5. Zmień system kontroli pracy - o ile w biurze jesteś w stanie zaobserwować, ile czasu pracownicy
spędzają na poszczególnych czynnościach, o tyle w modelu hybrydowym staje się to wyjątkowo trudne.
Ustal więc z pracownikami, że będziesz ich rozliczać z konkretnych efektów, a nie ilości czasu spędzonego
w miejscu pracy. Bardziej doświadczonym pracownikom zdefiniuj priorytety na tydzień, z tymi mniej
doświadczonymi staraj się spotykać codziennie, np. z rana, aby pomóc im zaplanować dzień a następnie
po południu, aby podsumować wykonaną pracę. Wystarczy krótki telefon lub spotkanie online - ważne,
aby zachować regularność i kontakt bezpośredni.
6. Zapewnij każdemu takie same możliwości dostępu do Ciebie - pracownicy będący z Tobą w biurze
mają więcej okazji do kontaktu i rozmów, bo wystarczy podejść do pokoju, w którym stacjonujesz. Osoby
pracujące zdalnie częściej machną ręką na telefon stwierdzając „Ehh… zapytam przy okazji”. Jeśli widzisz,
że masz mniej kontaktu z osobami będącymi poza biurem, sam chwyć za słuchawkę i zapytaj po prostu, co
u nich słychać i czy potrzebują Twojego wsparcia. Być może okaże się, że Twój telefon zapoczątkuje serię
pytań, dzięki którym praca osoby stanie się prostsza.

18https://grupaset.pl/portfolio-item/karolina-turostowska/



Zarządzanie zespołem hybrydowym z pewnością będzie wymagać od Ciebie więcej zaangażowania, szczególnie na początku. Warto
z dużą otwartością próbować różnych metod współpracy, a przede wszystkim pytać zespół co działa, a z czego chcą zrezygnować.
Możesz poprosić pracowników o zgłaszanie własnych inicjatyw związanych z pracą w modelu mieszanym, a nawet stworzyć
przestrzeń, gdzie będą dzielić się swoimi sprawdzonymi sposobami na utrzymanie wysokiej efektywności. Tym bardziej, że wiele
wskazuje na to, iż zespoły hybrydowe zostaną z nami na dłużej".

19Karolina Turostowska
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3. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI ZLEĆ PRACĘ ZDALNĄ - jeśli to tylko możliwe i za zgodą
obydwu stron. Wiąże się to z zapewnieniem optymalnych warunków pracy i
zapewnieniem narzędzi do jej prawidłowego wykonywania. Zalecamy również spisanie
deklaracji określającej warunki nowej formy współpracy.

2. PRZYGOTUJ INFORMATORY/INFOGRAFIKI DLA PRACOWNIKÓW ORAZ KLIENTÓW -
łatwo dostępne, czytelne i tematyczne. Mogą to być instrukcje dotyczące prawidłowego
mycia rąk, zakładania maseczek, obowiązku dezynfekcji rąk i wiele innych. 

Przygotowanie firmy pod kątem BHP

1. ZAPEWNIJ ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI - zabezpiecz firmę w środki do dezynfekcji,
zarówno dłoni jak i powierzchni zewnętrznych. Powinny być one dostępne zarówno dla
pracowników jak i wszystkich gości.

20https://www.selabhp.pl/

W związku z coraz częściej pojawiającymi się kontrolami  w firmach, sprawdzających
stan oraz jakość zabezpieczeń firmy przed COVID-19, przypominam na co należy
zwrócić szczególną uwagę:



4. OPRACUJ PLAN B - zaplanuj kto i co będzie robił w razie gdyby Ciebie stan zdrowia wykluczył na jakiś czas z
pełnienia obowiązków służbowych. Ustal z zespołem jakie kroki podejmiecie w razie wykrycia ogniska zakażenia w
waszej firmie. Zapoznaj z tą instrukcją wszystkich pracowników. 

5. PAMIĘTAJ O DOKUMENTACJI-  uzupełnij Ocenę Ryzyka Zawodowego o zagrożenia związane z zakażeniem
Covid-19. Zalecamy by każdy pracownik niezależnie od stanowiska oraz wykonywanej pracy miał ją uzupełnioną
zgodnie z nowo zaistniałym zagrożeniem.

BĄDŹ  PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK !

21https://www.selabhp.pl/

3. ZADBAJ O DOBRĄ KOMUNIKACJĘ - zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną. Nie zapominaj o pracownikach
zdalnych by nie poczuli się wykluczeni. Informuj wszystkich o podejmowanych decyzjach.



Słowo na koniec
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Po ponad pół roku od kiedy Covid-19 pojawił się w Polsce można śmiało powiedzieć, że nasz świat obrócił się do
góry nogami. Jesteśmy bogatsi o doświadczenia w sytuacje, o których nigdy byśmy nawet nie pomyśleli.
Zauważyliśmy rzeczy, których nie dostrzegaliśmy wcześniej. Doceniamy to co najważniejsze.

Dziś z tym doświadczeniem jest nam trochę łatwiej, zaczynamy przewidywać i planować. To duży plus w całej tej
sytuacji. Korzystajmy zatem z tego zarówno w pracy jak i w domu - pamiętajmy, że te dwie sfery przenikają się
wzajemnie każdego dnia.

Dbajmy zatem o siebie, gdyż zdrowie w tym najszerszym tego słowa znaczeniu, jest obecnie kluczowe.
Korzystajmy z porad specjalistów jeśli tylko sytuacja tego wymaga. Planujmy jutro, uwzględniając wszelkie
możliwości. Do czasów sprzed Covid-19 szybko nie wrócimy, ale nauczmy się żyć tu i teraz, budując nasz świat i
całe otoczenie, na podstawach  bezpieczeństwa. 



Poznaj nasz zespół

BIURO

DZIAŁ BHP

DZIAŁ PPOŻ.

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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Jak nas znaleźć?
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Sela Sp. z o.o.
Biuro w Zielonej Górze
ul. św. Kingi 5a
65-215 Zielona Góra

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

Adres e-mail - biuro@selabhp.pl

Telefon - +48 68 325 01 30 / 699 953 567

Facebook - https://www.facebook.com/selabhp/

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/centrum-bhp-i-ppoż-sela



#dbajozdrowie


