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Bezpieczna praca w zakładach przetwórstwa i produkcji żywności 
Aktualizacja 22 lipca 2020 r. 

To, co musisz zrobić 

Higiena - regularnie myj ręce mydłem i wodą przez 20 sekund lub używaj środka do mycia rąk. Kaszleć lub kichać do łokcia lub 
chusteczki higienicznej, a nie do rąk. 

Pozostań w domu przez 7 dni, jeśli masz nowy ciągły kaszel, wysoką temperaturę i/lub straciłeś normalny zmysł węchu lub 
smaku. Zorganizuj test odwiedzając NHS.UK lub zadzwoń do NHS: 119 przez telefon, jeśli nie masz dostępu do Internetu. 

Pozostań w domu przez 14 dni, jeśli ktoś w twoim gospodarstwie domowym dostanie objawów lub jeśli zostaniesz o tym 
poinformowany, ponieważ miałeś kontakt z kimś, kto jest zakażony. 

Jeśli zostałeś podzielony na grupy lub kohorty w pracy, upewnij się, że utrzymujesz te grupy i nie mieszaj się z innymi grupami 
roboczymi. 

Jeśli podróżujesz do pracy samochodem lub vanem, podróżuj tylko z osobami z Twojego gospodarstwa domowego lub kohorty 
zawodowej. Jeśli nie jest to możliwe, należy podjąć kroki w celu zmniejszenia ryzyka. Podczas podróży należy nosić zasłonę na 
twarz, otwierać okna i myć ręce, gdy dojedziesz do pracy. Jeśli korzystasz z transportu publicznego, musisz nosić okrycie 
twarzy. 

Pamiętaj o regularnym czyszczeniu często dotykanych powierzchni, np. klamek drzwi, kranów, klawiatur i automatów do 
sprzedaży. 

W pracy należy w miarę możliwości mówić cicho i starać się nie krzyczeć, ponieważ stwarza to dodatkowe ryzyko zakażenia. 

W obszarach produkcyjnych 

Powinieneś: 

• stosować się do zasad dotyczących zdystansowania społecznego 

• używać środków ochrony osobistej (ŚOI), jeśli są one zapewnione 

• używać perspexu lub innych ekranów 

• pracować obok siebie lub tyłem do siebie 

Jeśli nie masz pewności co do tych zasad, zapytaj swojego pracodawcę. 

Wokół terenu, w tym szatnie, miejsca dla palących i inne pomieszczenia wspólne 

Postępuj zgodnie z zasadami o: 

• wjazd na teren i wyjazd z terenu 

• otwieranie okien do wietrzenia 

• stosowanie okładzin twarzy lub środków ochrony osobistej  

• korzystanie z toalet, umywalni i szatni 

• mijanie innych ludzi na korytarzach 

• przy użyciu wind 

• liczba osób, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu lub przestrzeni 

• stosując uzgodnione trasy wokół terenu z wykorzystaniem oznaczeń podłogowych 

Jeśli nie masz pewności co do tych zasad, zapytaj swojego pracodawcę. 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/testing-for-coronavirus/
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