Obszar pracy:
firmy z sektora rolnictwa,
leśnictwa i ogrodnictwa

Instrukcja postępowania
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Czynności:
ubezpieczeni mający
wzmożony kontakt z
klientami, kolegami itd.,
m. in. w sklepiku firmowym,
przy uprawie warzyw czy
w szkółce leśnej

CZYNNIK BIOLOGICZNY
Koronawirus SARS-CoV-2 – grupa ryzyka 3
ZAGROŻENIA DLA LUDZI
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) przenosi się z człowieka na człowieka wskutek zakażenia
koronawirusem SARS-CoV-2.
Droga przenoszenia:
Wirus przenosi się drogą kropelkową przez powietrze (zakażenie kropelkowe) lub na błony śluzowe
(usta, nos, oczy) przez zakażone ręce (zakażenie kontaktowe).
Okres inkubacji:
Objawy chorobowe pojawiają się od kilku dni do dwóch tygodni po zakażeniu.
Skutki dla zdrowia:
Infekcje przebiegają zazwyczaj łagodnie i bezobjawowo. Choroba może mieć również ostry przebieg z
objawami ze strony układu oddechowego z gorączką, kaszlem, dusznościami oraz problemami z
oddychaniem itp. W poważniejszych przypadkach zakażenie może spowodować zapalenie płuc, ciężką
ostrą niewydolność oddechową (SARS), niewydolność nerek, a nawet śmierć. Dotyczy to w
szczególności osób z wcześniejszymi chorobami lub z osłabionym układem odpornościowym.

ŚRODKI OCHRONY I ZASADY POSTĘPOWANIA
W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia należy przestrzegać podstawowych zasad higieny
stosowanych również w przypadku zapobiegania grypie:
 unikać podawania ręki i kontaktu fizycznego
 myć ręce regularnie, często i dokładnie (mydłem przynajmniej przez 20 sekund aż do nadgarstka)
 przy braku możliwości umycia rąk używać środka do dezynfekcji rąk. Wykaz odpowiednich środków
dezynfekcyjnych o potwierdzonej skuteczności znajduje się m. in. na liście Instytutu Roberta Kocha
(RKI) (www.rki.de).
 trzymać ręce z dala od twarzy
 podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem
 zachować przynajmniej metr do dwóch metrów odległości od osób, u których może występować
infekcja
 regularnie wietrzyć zamknięte pomieszczenia
Konsekwentne stosowanie tych środków ochrony jest szczególnie istotne w przypadku osób z
wcześniejszymi chorobami dróg oddechowych oraz osób z zaburzeniami odporności.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAGROŻENIA – PIERWSZA POMOC
W przypadku wystąpienia objawów choroby należy niezwłocznie poinformować przełożonego i
skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu omówienia dalszych działań.

FACHOWA UTYLIZACJA
Odpady z gospodarstw domowych należy dostarczyć do zwykłych punktów zbiórki odpadów.
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lekarz dyżurny: 116 117

Infekcje wirusowe –
Higiena chroni!

ZY
E PR
Ż
K
TA
KC J I
INFE
SEM
U
R
I
W
ONA
KO R

Przy pomocy tych środków możesz pomóc
w ochronie siebie i innych przed chorobami zakaźnymi,
także przed infekcją koronawirusem.

Najważniejsze zalecenia higieniczne:
Zachowuj dystans

Wszędzie, gdzie jest to możliwe, zachowuj dystans co najmniej 1,5 metra
do innych osób. Jest to szczególnie ważne, gdy osoby te mają objawy chorobowe
takie jak kaszel, katar lub gorączka.

Zostań w domu, jeśli jesteś chory

Jeśli masz objawy infekcji dróg oddechowych takie jak kaszel,
katar lub gorączka, zostań w domu. Ogranicz kontakty bezpośrednie.
Jeżeli jest to konieczne, skorzystaj z telefonicznej porady lekarskiej.

Unikaj dotykania

Zrezygnuj z uścisku dłoni lub objęć podczas witania
lub żegnania się z innymi osobami.

Przestrzegaj higieny podczas kasłania i kichania
Kichaj lub kasłaj w zgięcie ramienia lub w chusteczkę –
a następnie wyrzuć chusteczkę do kosza na śmieci.

Trzymaj dłonie z dala od twarzy

Unikaj dotykania rękoma ust, oczu i nosa.

Codziennie regularnie myj ręce

Myj ręce wodą i mydłem przez co najmniej 20 sekund.

W razie potrzeby zakrywaj nos i usta

Śledź informacje o aktualnych regulacjach. Zakładaj ochronę ust i nosa tam,
gdzie jest to nakazane. Generalnie noś maseczkę, jeżeli masz objawy choroby
i musisz opuścić dom oraz jeżeli nie można zachować minimalnego odstępu 1,5 metra.
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Aktualizowane na bieżąco informacje na temat ochrony przed chorobami zakaźnymi
oraz aktualne najczęściej zadawane pytania na temat objawów infekcji koronawirusem
SARS-CoV-2 można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Centrali Oświaty
Zdrowotnej: www.infektionsschutz.de i www.bzga.de

KORONAWIRUS

Ogólne środki ochrony
1,5 m

W przypadku objawów

< 1,5 m

20 sek.

typowych dla
koronawirusa, np.

Zachować
przynajmniej
1,5 m odstępu

Nie dotykać twarzy rękami.

Nie podawać ręki.

Unikać wydarzeń związanych z
osobistym udziałem, alternatywnie
korzystać z konferencji
telefonicznych lub wideo.

Unikać
zgromadzeń.

Kaszleć i kichać w zgięcie
łokcia lub chusteczkę, nigdy
w dłoń.

Regularnie wietrzyć
pomieszczenia.

Korzystać z osobnych
artykułów higienicznych i
ręczników.

Regularnie czyścić
powierzchnie skóry i dłoni
narażone na kontakt.

gorączki i kaszlu, pozostać
w domu.

od innych osób!

Jeśli odległość jest
Myć ręce regularnie i dokładnie
mniejsza od odległości wodą z mydłem przez
bezpiecznej, nosić
20 sekund, zwłaszcza po
skorzystaniu z toalety i przed
maseczkę.
każdym posiłkiem.
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Unterweisung Corona
Moim podpisem potwierdzam, że otrzymałem instrukcje dotyczące wirusa koronowego oraz
że przeczytałem i zrozumiałem treść instrukcji.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Unterweisungsunterlagen zum CoronaVirus erhalten habe, die Unterweisungsinhalte gelesen und verstanden habe.
Treści instruktażowe:

-

Instrukcja postępowania zgodnie z § 14 rozporządzenia o substancjach
biologicznych
§14 BioStoffV - Koronawirus SARS-CoV-2 – grupa ryzyka 3

-

Myc rece
Wskazówki dotyczace higieny
Tips for hygiene
kwarantanna pracy
Testy koronowe, informacje o procedurach operacyjnych

Unterweisungsinhalte:

-

Betriebsanweisung gemäß §14 BioStoffV - Coronavirus SARS-CoV-2 –
Risikogruppe 3

-

Richtlinien zum Händewaschen
Hygieneanweisungen
Wichtige Hygienetipps
Arbeitsquarantäne
Coronatests, Hinweise zur betrieblichen Vorgehensweise

Name / Nazwisko

Datum / data

Unterschrift / Podpis

---------------------------------------------------- -------------------- -----------------------------

