Zarządzenie nr 69/20
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 5 sierpnia 2020 r.

w sprawie Oceny ryzyka zawodowego dla prac w okresie epidemii Covid-19 oraz Procedury
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Sars-Cov-2

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
oraz w związku § 39a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
Wprowadzam Ocenę ryzyka zawodowego dla prac w okresie epidemii stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§2
Wprowadzam Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Sars-Cov-2
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3
Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach do zapoznania się z Oceną ryzyka
zawodowego dla prac w okresie epidemii Covid-19 oraz Procedurą postępowania w przypadku
podejrzenia zakażenia wirusem Sars-Cov-2 oraz ich przestrzegania.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam bezpośrednim przełożonym pracowników w porozumieniu
z pracownikiem ds. BHP.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 69/20 z dnia 05.08.2020 roku

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. Prace w okresie epidemii COVID-19.

Znak:
COVID
wersja z dn.: 05.08.2020 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Adres: Pszczółki ul Pomorska 18

Rodzaje wykonywanych prac, związanych z występowaniem zagrożeń zawodowych:

Kod rodzaju pracy: COVID

- wszystkie rodzaje prac wykonywanych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach;
- dezynfekcja rąk, dezynfekcja powierzchni.

Wszystkie stanowiska pracy

I. Informacja o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami i uciążliwościami.
Prace i czynniki stwarzające
zagrożenie lub uciążliwości
(skutki zdrowotne)

Wymagane środki bezpieczeństwa i profilaktyczne

Poziom ryzyka

Zalecane dodatkowe środki
obniżające poziom ryzyka

Praca zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniach, instrukcjach
BHP (ogólnych i/lub stanowiskowych). Stosowanie zasad higieny, m.in:
• zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób (co najmniej 1,5 m)
• mycie lub dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku lub
w wyznaczonych miejscach
Wystąpienie stanu epidemii • zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu lub kichania
zagrożenie zakażeniem
• unikanie dotykania oczu, nosa i ust
Stosowanie instrukcji dotyczących:
koronawirusem Sars-Cov-2,
Ryzyko
• regularna dezynfekcja często dotykanych powierzchni.
• skutecznej dezynfekcji i mycia rąk
wirus przenoszony drogą
średnie
Używanie rękawic, stosowanie ekranów oraz zasłanianie ust i nosa przy
• prawidłowego nakładania
kropelkową
pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy – gdy
akceptowalne
i zdejmowania rękawic oraz
(choroba COVID-19: suchy kaszel,
wskazane.
maseczek.
ból gardła, problemy z
W przypadku wystąpienia u osoby przebywającej na terenie URZĘDU
oddychaniem, zmęczenie, gorączka)
GMINY W PSZCZÓŁKACH objawów sugerujących zakażenie korona
wirusem SARS-CoV-2, stosowanie zasad zawartych w Procedurze
postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV2.
W przypadku skierowania na kwarantannę, przestrzeganie zasad izolacji.

Prace i czynniki stwarzające
zagrożenie lub uciążliwości
(skutki zdrowotne)

Wymagane środki bezpieczeństwa i profilaktyczne

OZNAKOWAĆ pojemnik: ETYKIETA oryginalna lub zastępcza zawierająca
Stosowanie:
nazwę, przeznaczenie, informacje o zagrożeniach oraz środkach
ostrożności.
• środka do dezynfekcji rąk
(WYSOCE ŁATWOPALNA CIECZ
PRZECHOWYWAĆ w dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu, z dala
od źródeł ciepła i zapłonu. Nie palić.
I PARY. DZIAŁA DRAŻNIĄCO NA
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: płukać wodą przez kilka minut.
OCZY.)
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć i nadal
• środka do dezynfekcji
płukać.
powierzchni
(dodatkowo: DZIAŁA DRAŻNIĄCO W RAZIE KONIECZNOŚCI ZASIĘGNIĘCIA PORADY LEKARZA: pokazać
pojemnik lub etykietę.
NA SKÓRĘ.).

Poziom ryzyka

Zalecane dodatkowe środki
obniżające poziom ryzyka

Podczas stosowania środków do
dezynfekcji powierzchni należy:
- unikać wdychania par/rozpylonej
cieczy,
- używać rękawic ochronnych,
ochrony oczu lub twarzy.
Ryzyko małe
akceptowalne W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO
DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić poszkodowanego
na świeże powietrze i zapewnić mu
warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne
oddychanie.

II. Zatwierdzenie oceny ryzyka zawodowego.
Osoba kierująca pracownikami
imię i nazwisko:

Maciej Urbanek

Data sporządzenia oceny ryzyka zawodowego:

05.08.2020

III. Zapoznanie pracowników z informacją o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Pracownik ds. BHP zapoznaje pracowników z dokumentem COVID – za potwierdzeniem.
IV. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego.
W przypadku istotnych zmian przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19, pracownik ds. BHP aktualizuje dokument COVID.

podpis

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 69/20 z dnia 05.08.2020 roku

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
u pracowników lub klientów Urzędu Gminy w Pszczółkach.

Zobowiązuje się pracowników do:
1. niezwłocznego poinformowania drogą elektroniczną lub telefonicznie bezpośredniego przełożonego o:


nałożonym nakazie izolacji domowej, kwarantanny lub hospitalizacji związanej z COVID-19;



przebywaniu w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

2. zaniechania przyjścia do pracy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (kaszel,
gorączka, bóle mięśni, dreszcze, utrata zmysłu powonienia i smaku), wskazujących na możliwość zakażenia
SARS-CoV-2. W takiej sytuacji należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu
uzyskania teleporady medycznej, ew. ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
3. niezwłocznego powiadomienia przełożonego o przebywającej, na terenie urzędu osobie przejawiającej
niepokojące objawy chorobowe (kaszel, gorączka, bóle mięśni, utrata zmysłu powonienia i smaku) wskazujące
na zakażenie SARS CoV-2.
4. osobę przebywającą na terenie UG, która ma objawy wskazujące na chorobę COVID-19, należy niezwłocznie
odsunąć od pracy.
5. w przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, dana osoba
powinna udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać tam i skorzystać z teleporady medycznej.
6. w sytuacji pogarszania się stanu zdrowia danej osoby, należy wezwać pogotowie ratunkowe, celem
przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego.
7. niezwłocznego przekazania do kierownika jednostki informacji o zdarzeniu wraz z informacją o osobach
mających bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.

