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Wstęp
O II fali koronawirusa mówiło się już wiosną. Wszyscy o tym wiedzieli. Eksperci radzili jak się na nią
przygotować i przestrzegali przed jej konsekwencjami. A mimo to, znów widzimy wszechobecny chaos i
dezinformację. Każdego dnia czekamy z niepokojem na kolejne obostrzenia z nadzieją, że nie dotkną one
jeszcze "naszej" branży. Niestety...

Dziś naszym najważniejszym zadaniem, z punktu widzenia bezpieczeństwa w Waszych firmach, jest
zapanować nad sytuacją i wprowadzić jasno określające poszczególne działania procedury. To właśnie dzięki
nim, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy będą mogli kontynuować wykonywanie swoich zadań,

minimalizując przy tym ryzyko zakażenia wirusem COVID-19, jak i innych wciąż obecnych zagrożeń
związanych z wykonywaniem pracy.

Wspierając firmy w zakresie doradztwa, mamy często ograniczone pole manewru, ze względu na wciąż
nieuregulowane kwestie prawne wielu zaleceń. Dlatego też każdy przypadek analizujemy indywidualnie,

konsultując się ze specjalistami. Jako firma dbająca o bezpieczeństwo doradzamy i działamy na wielu
płaszczyznach, by właśnie w tym trudnym czasie być wsparciem i godnym Waszego zaufania partnerem.



organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia
usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń
reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane
w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się
warunki wykonywania pracy
zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej
zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy
uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników
niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych
zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami
pracy.

W szczególności pracodawca powinien:

Przypominamy podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu

BHP, gdyż na ich podstawie podejmowane są decyzje w dobie

pandemii. 
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Za niedostosowanie się do zaleceń służb sanitarnych i rządu dotyczących bezpieczeństwa pracy, w związku z

koronawirusem, przedsiębiorcom grożą kary finansowe nawet do 30 tys. zł. W określonych przypadkach, kiedy ich
zaniechania mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się epidemii, muszą liczyć się także z odpowiedzialnością karną
– do ośmiu lat pozbawienia wolności. Istnieją zagrożenia, jakie grożą firmom w związku z nieprzestrzeganiem przez
nie obowiązków nałożonych przez organy państwa w wyniku pandemii koronawirusa. Są one związane z

nieprzestrzeganiem przepisów można podzielić na dwa główne obszary - pierwszy dotyczy przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, a drugi – ich ewentualnego naruszenia, które mogą skutkować odpowiedzialnością
karną menadżera czy przedsiębiorcy.

Kara finansowa i pozbawienie wolności za nieprzestrzeganie zasad

BHP w związku z koronawirusem.
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Idąc do pracy i posiadając wyraźne symptomy zakażenia (np. brak węchu czy smaku),

musimy mieć świadomość konsekwencji z tego wynikających, pomimo, że nie zrobiliśmy
testu. W pierwszej kolejności należy wskazać, że osoba taka (pracownik) musi liczyć się z

możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej. W zależności od realizacji znamion
będziemy mieli do czynienia albo z wykroczeniem, albo z przestępstwem.
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Co grozi pracownikowi, który ukrywa zarażenie COVID - 19 i przychodzi do pracy?

Czy pracodawca będzie ponosił z tego tytułu konsekwencje?

Pracownik, który wiedziałby, że jest chory a pomimo tego przychodzi do pracy,
powodując narażenie innych osób na zakażenie, popełnia przestępstwo i w tym aspekcie
osoba taka ponosi odpowiedzialność karną. Gdyby pracodawca taką wiedzę również
posiadał, jego zachowanie  należałoby także uznać za sprzeczne z prawem. Pracodawca
bowiem nie tylko ma zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale  także
zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować
ich wykonanie.



Pracodawca  ponosi odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie. Jest
on zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników
przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki i techniki. W związku z tym,  spoczywa na
nim odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracownika  i
jeżeli  ma podejrzenie,  bądź zaobserwował niepokojące
go objawy wirusa u pracownika powinien, zgłosić taki
przypadek do Sanepidu.

Czy pracodawca ma obowiązek informować o przypadkach

COVID-19 w firmie?

Pracodawcy nie wiedzą, czy mogą informować załogę o
przypadkach zakażenia COVID-19 w zakładzie pracy.
Zdaniem prawników - TAK, bo obowiązkiem pracodawcy
jest właśnie dbanie o zdrowie i życie pracowników.

Według UODO, przepisy nie regulują celu przetwarzania
danych, jakim jest zwalczanie pandemii. To służby
sanitarne powinny wskazywać kierunki podejmowanych
działań, a nie pracodawcy. 
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serologiczne – wykrywają przeciwciała anty-SARS  (sprawdzają,

czy dana osoba przebyła COVID-19, ale wymagają
potwierdzenia testem molekularnym),

molekularne (genetyczne) - wykrywają materiał genetyczny
wirusa w trakcie aktywnej infekcji COVID-19 RT-PCR –

wykrywa dwie sekwencje genetyczne wirusa (tzw. test pełny),
antygenowe – wykrywają antygeny wirusa (czyli struktury
rozpoznawanych przez organizm ludzki jako obce, które
pobudzają układ odpornościowy do działania), sprawdzają, czy
badana osoba jest w trakcie aktywnej infekcji COVID-19.

Test w kierunku zakażenia koronawirusem w zależności od typu
badania pozwala określić, czy dana osoba jest zarażona wirusem
SARS-CoV-2 lub czy przebyła już chorobę COVID-19. Obecnie na
rynku są dostępne trzy rodzaje testów w kierunku zakażenia
koronawirusem (serologiczne, genetyczne i antygenowe).

Wśród testów w kierunku zakażenia koronawirusem wyróżniono 

3 główne typy badań:
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Testy na COVID-

19





Przeprowadź testy 

w swojej firmie

Coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie

z oferty różnych firm diagnostycznych, w celu

przebadania pracowników w miejscu ich pracy,

czyli w firmie. 

zahamować zakażanie się innych osób w firmie 

uchronić Twoją firmę przed zamknięciem z powodu

stania się ogniskiem zapalnym COVID-19

zapobiec przeniesieniu się dużej liczby pracowników na

kwarantannę

zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotnie w

przedsiębiorstwie i zrealizować zadania w kierunku

polityki społecznej Twojej firmy.

Dlaczego warto badać pracowników?

Warto wykonać test pracownikom firmy, nawet tym, którzy

nie mają objawów klinicznych lub epidemiologicznych, lub

też mają objawy niejednoznaczne. 

Mogą być oni nosicielem wirusa i przechodzić zakażenie

bezobjawowo. 

Wcześnie wykryte zakażenia SARS-CoV-2 u Twojego

pracownika może pomóc:
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Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji w domu, która w przypadku pacjenta bez objawów

trwa 10 dni. Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta. Jeżeli wynik testu jest pozytywny,

laboratorium w którym robiłeś badanie umieści taką informację w systemie EWP. Do systemu ma dostęp m.in. policja i służby sanitarne.

Twój wynik testu będzie również dostępny dla lekarza POZ poprzez aplikację gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie – w Internetowym Koncie

Pacjenta. Lekarz POZ powinien poinformować Cię o wyniku badania. Zadzwoń do przychodni, w której zlecono Ci badanie, jeśli lekarz

się z Tobą nie skontaktował. Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu, czy Twój stan wymaga leczenia w

szpitalu. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do

izolatorium. 

Jeśli badanie zostało wykonane komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni, nie należy wychodzić z domu, a

następnie umówić telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ. Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach

domowych, przekaże tę informację poprzez systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić Twój stan zdrowia i w

przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z Inspekcji Sanitarnej, która przeprowadzi z

Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.
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Jak w czasie pandemii zapewnić bezpieczeństwo pracy? Czy pracodawcy mogą zmusić pracowników do wykonania

testów na koronawirusa? Co na to prawo? 

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W

wykonaniu tego obowiązku pracodawcy zaczęli wysyłać pracowników na testy na przeciwciała lub testy na obecność

COVID-19. Celem jest odizolowanie pracowników zakażonych, powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa w

zakładzie pracy i poza nim, a więc ochrona zdrowia pozostałych pracowników i innych osób. 

Okazuje się jednak, że przymusowe testy budzą kontrowersje. Wydaje się, że polecenie wykonania testu jest

uzasadnione w sytuacji epidemii. Jednak część doktryny uznaje to za przekroczenie kompetencji pracodawcy i

naruszenie praw pracowniczych. Co  zatem powinien zrobić pracodawca, gdy ma podejrzenie o zakażenie COVID-19 u

pracownika? Jeśli dana osoba miała styczność z zakażonym lub ma objawy wymieniane jako charakterystyczne dla

koronawirusa, można zlecić jej wizytę u lekarza medycyny pracy. Lekarz ten zbada pracownika i oceni, czy wymagany

jest w jego przypadku test. Wcześniej warto odizolować pracownika od reszty zespołu (jeśli jest taka możliwość) lub

zlecić pracę zdalną (jeśli praca danego rodzaju może być wykonywana z domu). Zdaniem niektórych prawników

pracodawca naraża się tutaj na zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji

zagrożenia życia i zdrowia pracowników takie postępowanie jest uzasadnione.

Czy pracodawca może zmusić pracownika do wykonania testu

na koronawirusa?
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Tak, pracownik może odmówić przeprowadzenia na

nim testu na obecność COVID-19. 

Pracodawca nie powinien w związku z tym wyciągać

żadnych negatywnych konsekwencji. Zgoda

pracownika na test jest jednak wątpliwa ze względu na

nierówną pozycję pracownika i pracodawcy w stosunku

pracy. Z wiadomego powodu pracownik może czuć się

zobligowany do przeprowadzenia testu. 

Czy pracodawca może żądać przedstawienia wyniku testu?

Co więcej, zdaniem UODO pracodawca nie ma prawa żądać przedstawienia wyniku testu na COVID-19. Są to dane o

stanie zdrowia, a więc dane wrażliwe. Podsumowując, kwestie przymusowych testów na COVID-19, odmowy pracownika

i przekazywania wyników testu nie są jednoznaczne. Należy jak najszybciej uregulować je prawnie. W obecnej sytuacji

najbezpieczniej jest zlecić pracownikowi wizytę u lekarza medycyny pracy i zlecić mu pracę zdalną.

Czy pracownik może odmówić wykonania testu na COVID-19?
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W takim przypadku pracodawca powinien niezwłocznie

odsunąć pracownika od pracy. Jak wyjaśnia Resort Zdrowia,

pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza

kaszlem, dusznością i gorączką, który stawi się w miejscu

pracy, powinien zostać jak najszybciej odizolowany od

współpracowników i niezwłocznie odesłany do domu z

zaleceniem kontaktu telefonicznego z POZ oraz konieczności

przestrzegania zaleceń Sanepidu. Transport pracownika

powinien odbyć się samochodem prywatnym lub taksówką po

wyposażeniu pracownika w maseczkę na twarz oraz

rękawiczki jednorazowe.  Odsunięcie od pracy w takiej

sytuacji należy traktować jak polecenie służbowe, które

pracownik powinien wykonać.

Czy pracodawca w przypadku wystąpienia u pracownika na stanowisku pracy takich objawów jak

np. gorączka, kaszel, duszność, może nakazać opuszczenie pracy? Czy pracownik może

odmówić oddalenia się z miejsca pracy?
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nie tylko jest gotowy do jej wykonywania w sensie

potocznym, tj. stawił się w pracy z zamiarem jej podjęcia

jest gotowy w sensie psychofizycznym, tj. faktycznie

może ją podjąć.

Pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, który jest

gotowy do jej świadczenia, co oznacza, że:

W praktyce oznacza to, że do pracy powinien zostać

dopuszczony pracownik trzeźwy, zdrowy, itp. Jeśli

pracownik ma stan podgorączkowy lub gorączkę, to 

 trudno mówić o gotowości do pracy i takiego

pracownika pracodawca nie powinien do niej dopuścić.

W takiej sytuacji w interesie pracownika jest

skontaktować się z lekarzem w celu rozpoznania

choroby i rozpoczęcia leczenia. Co więcej, w interesie

pracownika leży usprawiedliwienie nieobecności w pracy

spowodowanej chorobą. Jeśli chory pracownik nie

usprawiedliwi swojej nieobecności w pracy pracodawca

nie będzie miał podstaw do wypłaty wynagrodzenia lub

świadczeń gwarancyjnych za ten okres (np.

wynagrodzenia chorobowego).

Co możemy zrobić jeśli
pracownik odmawia wizyty
u lekarza, a jego pomiar
temperatury przekracza
37,5  C?
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Kwarantanna ma na celu odosobnienie osoby zdrowej, która jest narażona na

zakażenie.  Obowiązkowej kwarantannie podlegają osoby przekraczające granicę RP

stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady Ministrów z

dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (dalej

„rozporządzenie”) w § 3 ustanawia wyjątki, w których obowiązek kwarantanny

zostaje wyłączony. Wyjątki te dotyczą przede wszystkim osób przekraczających

granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych. Od dnia 24 października

2020 roku na obowiązkową kwarantannę nie są kierowane osoby

współzamieszkujące z osobą powracającą zza granicy oraz z osobą, która miała

styczność z osobą zakażoną.

Zgodnie z § 3a rozporządzenia, obowiązek poddania się kwarantannie ciąży również

na osobie skierowanej na przeprowadzenie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wówczas kwarantanna rozpoczyna się od dnia następującego po dniu skierowania

do wykonania testu i trwa do dnia uzyskania wyniku. Jeżeli badanie wykaże wynik

negatywny, obowiązek kwarantanny zostaje automatycznie uchylony, zaś w razie

wyniku pozytywnego rozpoczyna się obowiązek izolacji. Dodatkowo przepisy

wskazują, że osoba współzamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie

wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez tę osobę pozytywnego wyniku testu

diagnostycznego, jest zobowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7

dni od dnia zakończenia izolacji osoby zakażonej.

Czym jest kwarantanna?
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W tym miejscu podkreślić należy, że objęcie kwarantanną nie zawsze musi wiązać się z niemożnością świadczenia pracy.

Jeżeli bowiem istnieją ku temu możliwości techniczne oraz nie stoi temu na przeszkodzie stan zdrowia pracownika, może

on wykonywać pracę w trybie zdalnym. Każdorazowo jednak należy mieć na uwadze to, czy praca nadaje się do

wykonywana w sposób zdalny, a także czy w miejscu odbywania kwarantanny istnieją odpowiednie warunki, w

szczególności czy są zapewnione odpowiednie narzędzia do właściwego wykonania pracy. Pamiętać również należy, że

wykonywanie pracy w formie zdalnej będzie możliwe wyłącznie przy zapewnieniu zachowania reżimów wynikających z

konieczności odosobnienia osoby objętej kwarantanną. 

Pracownikowi, który w okresie kwarantanny podejmie pracę w formie

zdalnej, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pełne wynagrodzenie. W

uzasadnieniu powyższego wskazać należy, że kwarantanna oznacza

odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia, lecz

która na takie zakażenie była narażona. Nie jest to więc równoznaczne z

niezdolnością tej osoby do pracy z powodu choroby. Jeżeli jednak stan

zdrowia pracownika objętego kwarantanną powoduje, że wykonywanie

pracy nie jest możliwe, wówczas mamy do czynienia z niezdolnością do

pracy z powodu choroby, a co za tym idzie, pracownikowi będzie

przysługiwało wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Czy można pracować zdalnie w okresie kwarantanny?
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Izolacja ma na celu odosobnienie osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2,

której wynik testu na obecność wirusa jest dodatni. Osoba, u której

stwierdzono zakażenie wirusem, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu

jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba, że

została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

W razie niewystąpienia objawów choroby, izolacja trwa 10 dni. W razie

wystąpienia objawów, o zakończeniu okresu izolacji decyduje lekarz

podstawowej opieki zdrowotnej, który postanawia o przedłużeniu okresu

izolacji. 

Istotnym jest zatem fakt, że aktualnie organy inspekcji sanitarnej nie

podejmują decyzji o objęciu kwarantanną czy izolacją – informacje te są

zamieszczane wyłącznie w systemie teleinformatycznym.

Podstawą wypłaty świadczeń za okres nieobecności w pracy z powodu

obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych jest

informacja zawarta w systemie teleinformatycznym. Zakład Ubezpieczeń

Społecznych udostępnia na profilu płatnika składek informacje dotyczące

objęcia kwarantanną lub izolacją. W związku z powyższym, dla uzyskania

wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego, nie jest już konieczne

przedstawienie decyzji organu sanitarnego – informacja zawarta w systemie

jest wystarczającą podstawą do uzyskania należnych świadczeń. 

Czym jest izolacja?
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Niemiecka firma biotechnologiczna BioNTech i amerykański gigant

farmaceutyczny Pfizer ogłosili  9 listopada, że wspólnie opracowany

projekt szczepionki przeciwko COVID-19 przekroczył ich

oczekiwania w kluczowych badaniach III fazy, wykazując 90-proc.

skuteczność w zapobieganiu infekcji koronawirusem. Mechanizm

działania szczepionki opiera się na mRNA - fragmencie informacji

genetycznej, który ma pomóc gospodarzowi wytworzyć białko

antygenowe do zwalczania SARS-CoV-2. 

Jak dotąd,  w ciągu ostatnich 12 miesięcy koronawirus SARS-CoV-2 oraz wywoływana przez niego choroba COVID-19

zabiła ponad 1,2 mln ludzi na całym świecie. Rządy wszystkich krajów robią, co mogą, aby ograniczyć liczbę zakażeń

tak, aby jak najdalej odłożyć upadek systemu opieki zdrowotnej. W końcu, po długich miesiącach, pojawiła się bardzo

pozytywna informacja.

Na to czekał świat - szczepionka na koronawirusa!
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Wprowadzenie produktu, mającego na celu zatrzymanie pandemii

budzi zapewne wątpliwości, ale też daje możliwość wyboru. Na ile

będzie on skuteczny? Jakie będą skutki uboczne? Czy będzie on

dostępny dla wszystkich?

Na te i wiele innych pytań, odpowiedź dostaniemy już wkrótce.  



Dezynfekcja za pomocą

preparatów biobójczych

To chyba najbardziej popularny i najbardziej dostępny sposób na dezynfekcję powierzchni.

Zazwyczaj preparatami na bazie alkoholu przecieramy przedmioty, z którymi zakażony mógł

mieć styczność, by zniszczyć drobnoustroje. Należy zwrócić uwagę, by stężenie alkoholu w

preparacie dezynfekującym było odpowiednie (ok. 70%), bo zarówno zbyt wysokie, jak i zbyt

niskie, będzie nieskuteczne. Takie preparaty dezynfekujące dostępne są w wielu wariantach –

spryskiwacze, koncentraty, gotowe płyny, lub nasączone chusteczki do przecierania

powierzchni. Decydując się na taką formę dezynfekcji należy pamiętać, by nie pominąć żadnej

powierzchni. Wirusy osadzają się na wielu elementach, takich jak włączniki, klamki, poręcze,

uchwyty, oparcia krzeseł i wiele innych. 

Ozon to odmiana tlenu o trójatomowych cząsteczkach, która wykazuje właściwości

dezynfekujące. Udowodniono, że w odpowiednim stężeniu ozon niszczy wirusy, grzyby,

bakterie, pleśń, alergeny, roztocza, usuwa nawet nieprzyjemne zapachy. Ozonowaniu

poddajemy całe pomieszczenia, które na czas zabiegu powinny być szczelnie zamknięte i

wyłączone z użytku. W pomieszczeniach nie może być w tym czasie żadnych ludzi, zwierząt

ani roślin, gdyż wysokie stężenie ozonu jest szkodliwe dla wszystkich organizmów. W

przypadku ludzi grozi utratą wzroku, podrażnieniami układu oddechowego, a nawet

nieodwracalnymi zmianami w płucach. Po wykonanym ozonowaniu pomieszczenie powinno być

jeszcze przez kilka godzin nieużywane.  Cząsteczki ozonu potrzebują czasu, by rozpaść się z

powrotem na cząsteczki tlenu, by pomieszczenie było znów dla nas bezpieczne.
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Dezynfekcja pomieszczeń

przez ozonowanie

Sposoby dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń



Lampy bakteriobójcze stosowane są od lat w szpitalach i innych placówkach medycznych do dezynfekcji pomieszczeń. Wykorzystują

one promieniowanie UV-C - jedne z trzech rodzai fal, które emituje słońce. Na szczęście, ze względu na ich szkodliwość dla

organizmów żywych, dzięki warstwie ozonowej na ziemię te promienie nie docierają. Na co dzień mamy do czynienia jedynie z

pasmami UVA i UVB. A to właśnie fale UV-C są odpowiedzialne za dezynfekcję pomieszczeń. W przypadku lamp do dezynfekcji,

podobnie jak w przypadku ozonu, podczas zabiegu w pomieszczeniu nie może przebywać żaden człowiek ani zwierzę.

Promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla skóry i wzroku. Proces ten trwa jednak zazwyczaj krócej niż ozonowanie – od kilkunastu

minut do kilku godzin. Również biorąc pod uwagę skuteczność, lampy bakteriobójcze mają przewagę nad ozonem, gdyż niszczą też

formy przetrwalnikowe wirusów, dlatego mają przewagę. Promienie UV-C nie są jednak przenikliwe – mogą być skuteczne tylko w 

 przypadku mikroorganizmów, które są na wierzchu, w zasięgu promieniowania, należy więc o tym pamiętać, odpowiednio

przygotowując pomieszczenie i ustawiając lampę do dezynfekcji.
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Dezynfekcja powierzchni za pomocą lamp bakteriobójczych

Dezynfekcja za pomocą lamp bakteriobójczych z

promieniowaniem UV-C jest uznawana za metodę

przyszłościową. Przykładowo technologię tą wykorzystują już

roboty sprzątające na największych lotniskach w USA, w Chinach

w ten sposób dezynfekuje się pojazdy komunikacji publicznej.



21

Jak dbać o bezpieczeństwo 

w dobie pandemii? 

Jak szkolić pracowników?

W trosce o bezpieczeństwo naszych kursantów jak i trenerów, przeszliśmy aktualnie na system kształcenia

zdalnego. Nasza autorska platforma o nazwie - znamBHP.pl jest przygotowana do przeprowadzania szkoleń

zarówno wstępnych, jak i okresowych w postaci e-learningu. Szeroki wachlarz dedykowanych szkoleń do

poszczególnych grup zawodowych opracowany przez naszych specjalistów do spraw BHP, gwarantuje

szkolenia wysokiej jakości zarówno w kwestii merytorycznej, logistycznej, jak i technicznej. Jest to aktualnie

najbezpieczniejsza, najwygodniejsza i najbardziej popularna forma nauki.

Zwolennikom tradycyjnych rozwiązań, możemy zaproponować szkolenia online z trenerem, a także

stacjonarne z zapewnieniem wszelkich środków ostrożności.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie rezerwacji szkoleń  pod numerem tel. 699 953 570, gdzie

Kierownik Biura - Agnieszka chętnie odpowie na wszelkie pytania oraz fachowo wyjaśni całą procedurę, od

momentu zalogowania się do systemu, po otrzymanie certyfikatu uczestnictwa i zakończenia kursu.
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Podsumowując

Celem naszych poradników jest zbieranie dla Was najbardziej aktualnych i wiarygodnych informacji dotyczących

samego koronawirusa, życia z nim na co dzień, ale przede wszystkim zachowania maksimum bezpieczeństwa i

utrzymania ciągłości funkcjonowania Waszych firm. 

Liczymy się z tym, że obostrzenia nakładane przez rząd zmieniają się z taką prędkością, że trudno za nimi

nadążyć, wiele z nich nie ma odzwierciedlenia w przepisach - stąd wiele Waszych pytań. Cieszymy się, że darzycie

nas zaufaniem i to właśnie do nas kierujecie się w pierwszej kolejności. I tak właśnie powinno być! Jesteśmy

otwarci na Wasze pytania,  jak i pomysły na różnego rodzaju rozwiązania. To na ich przykładzie uczymy się i

możemy innym firmom doradzać na bazie sprawdzonych już procedur.

Jeżeli możemy Wam pomóc, rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, usprawnić system bezpieczeństwa, skontrolować

istniejące już procedury lub też opracować nowe - to prosimy o kontakt. Nasz zespół, zarówno Specjalistów ds.

BHP, jak i pracowników administracyjnych jest w pełnej gotowości i do Waszej dyspozycji. Oferujemy Wam dzisiaj

w pakiecie opiekę w zakresie BHP jak i wsparcie w walce z COVID-19. 

Wasz Opiekun

Ida Trypuć



WebsiteFacebook Linkedin

Tu nas znajdziesz
SOC IAL  MEDIA  

https://www.facebook.com/selabhp https://www.selabhp.pl/
https://www.znambhp.pl/

https://www.linkedin.com/company/69826499/admin/
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www
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SELA Team
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Biuro

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

Dział BHP Dział PPOŻ.

Andrzej - 509 127 741

Wojciech - 507 483 600

Waldemar - 509 044 677



Centrum BHP i PPOŻ. SELA

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
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#selaprzeciwcovid-19


