
Procedury Zarządu DOE Sp. z o.o. dotyczące pracy na terenie firmy
DOE sp. z o.o. w Łężycach w okresie zagrożenia
epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem
zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołujacym chorobę
COVID-19

1. Pomiar temperatury ciała przed wejściem do budynku firmy DOE.
2. Każda osoba z temperaturą ciała powyżej 38o Celsjusza i/lub

objawami ze strony górnych dróg oddechowych (w szczególności
kaszel i/lub duszność) ma zakaz wejścia do biura i ma obowiązek
skontaktować się telefonicznie z stacją Sanitarno Epidemiologiczna
(698-941-776) i postępować dalej zgodnie z zaleceniami
pracownika stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

3. Każdy pracownik przed wejściem do budynku odkaża ręce
płynem, który znajduje się w pojemniku na zewnątrz budynku,
ktory zawiera płyn z zawartością alkoholu min. 60%.

1. Ostatni pracownik opuszczający zakład odkaża wszystkie
klamki drzwi i okien oraz szafki ubraniowe. Na każdym pietrze
znajdują się opisane pojemniki, przeznaczone na płyn do
dezynfekcji - płynu nie stosuje się do odkażania skory rąk.

1. Wewnątrz budynku na pierwszym i drugim pietrze znajdują się
pojemniki z płynem odkażającym do rąk - zaleca się częstą (co
najmniej raz na 1h) dezynfekcję rąk.

2. Zapewnienie w firmie osobnych ciągów komunikacyjnych - wejścia,
wyjścia, w ten sposób zminimalizuje to kontakty pracowników.

3. Zaleca się odkażanie klamek drzwi i okien oraz powierzchni
płaskich przed rozpoczęciem pracy. Osobą odpowiedzialną za
odkarzanie klamek jest Kierownik Produkcji, a w przypadku jego
nieobecnośći, osoba której on podlega.

4. Istotnym elementem profilaktycznym jest ograniczenie ilości osób
w pomieszczeniu. Osoby znajdujące się w jednym pomieszczeniu
powinny znajdować się w odległości co najmniej 2m od siebie.
Grupa osób nie powinna liczyć więcej niż 3 osoby - również na
korytarzach. Pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone.

5. W małych pomieszczeniach zaleca się, żeby przebywała jedna
osoba, przebieranie się, spożywanie posiłków, na zasadzie rotacji
osób.

6. Odbiór paczek - kurier zostawia towar pod głównymi drzwiami
budynku i używa dzwonka. Po upewnieniu się, że paczka została
odebrana, kurier odjeżdża. Pracownik odbiera paczkę i odkaża
dzwonek na zewnątrz budynku, po każdym jego użycia - celem
zmniejszenia ryzyk transmisji wirusa zaleca się podpisywanie
dokumentów kurierowi własnym długopisem, a w przypadku jego
braku długopis należy dezynfekować po każdym użyciu.

7. Osoby przekazujące sobie dokumenty powinny znajdować się 2
lub więcej metrów od siebie.


