W związku z pandemią koronowirusa SARS CoV 2 Zarząd BUDOPOL- POZNAŃ podjął
decyzję o wprowadzeniu następujących środków minimalizujących ryzyko zachorowania
na Covid 19, w związku z powyższym:
Nakazuje* :




















podczas pracy stosować maski ochronne a także przyłbice o ile w te ostatnie wyposażył pracowników
pracodawca ( maski co najmniej 3 na zmianę)
stosować zasadę bezpiecznej odległości co najmniej 2 metrów między pracownikami
w widocznym, ogólnodostępnym miejscu zainstalować dozownik z płynem dezynfekującym.
dozowniki mają być regularnie napełniane przez wyznaczone wcześniej osoby.
regularnie myć ręce-min 30 sekund z użyciem środka myjącego.
pracownicy , samodzielnie dezynfekują często dotykane powierzchne (klamki, kontakty, blaty,
uchwyty, telefony komórkowe, karty, klawiatury, myszki)
rozwiesić w miejscach widocznych dla pracowników plakaty z zasadami zachowania higieny w czasie
pandemii we wszystkich językach ojczystych dla pracowników i współpracowników
weryfikację stanu zdrowia pracowników poprzez poranny wywiad i mierzenie temperatury
urządzeniem bezdotykowym
zachowywania bezpiecznej odległości w kontakcie z innymi, także w trakcie dziennych odpraw –
odbywanie odpraw na wolnym powietrzu na placu przed biurem budowy
po zakończeniu korzystania z pojazdu/maszyny na budowie dezynfekcja: kierownicy, klamek, drążka
zmiany biegów oraz wietrzenie kabiny/wnętrza pojazdu.
stosować komunikację mailową, telefoniczną, wideokonferencje (Zamawiający, Podwykonawcy,
Kontrahenci i z współpracownikami)
organizować odprawy w grupach maksymalnie 5 osobowych, najlepiej na świeżym powietrzu i z
zachowaniem bezpiecznej odległości (min.2 metry)
wstrzymać do odwołania fizycznych spotkań koordynacyjnych i narad budowy w pomieszczeniach
zamkniętych
nie wpuszczenie do biur osób postronnych
organizować szkolenia wstępne ogólne BHP w formie zdalnej
ograniczyć przemieszczanie się między biurami
odseparować brygady – zorganizować pracę tak, aby brygady nie miały ze sobą styczności zarówno
podczas wykonywania robót, jak i posiłków
wietrzyć pomieszczenia przed wejściem każdej nowej grupy

Ponadto należy opracować procedury kryzysowe na wypadek stwierdzenia przypadku zachorowania
i kwarantanny w danej lokalizacji. Procedury powinny uwzględniać konieczność kontaktu drogą komunikacji
elektronicznej (email) /telefonicznie.
*Zarządzenie obowiązuje wszystkich pracowników BUDOPOL-POZNAŃ oraz współpracujących firm podwykonawczych

Poznań dnia 15 kwietnia 2020

Prezes Zarządu
Zapoznałem się: (czytelny podpis)

