
 

 

 

 

Niedopuszczenie pracownika do świadczenia pracy w Centrali 
lub innym Obiekcie Żabka Polska (Centrum Logistyczne/Terminal) 

w związku ze zwiększonym ryzkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
 

 
 

1. Przyczyny niedopuszczenia pracownika do pracy 

 

Choroba lub podejrzenie choroby: dotyczy każdej osoby u której stwierdzono zachorowanie lub występuje 

podejrzenie zachorowania – do czasu pełnego wyleczenia lub wykluczenia choroby.  

 

Przepisy prawa i zakazy administracyjne: dotyczy każdej osoby objętej obowiązkową hospitalizacją, 

kwarantanną, lub nadzorem epidemiologicznym, a także każdej osoby w stosunku do której  nałożono na 

podstawie obowiązujących przepisów, orzeczeń, decyzji administracyjnych lub innych działań władczych, inne 

ograniczenia mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – do czasu ustania 

tych ograniczeń. 

 

Podstawowe objawy: dotyczy każdej osoby u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów 

ostrej infekcji układu oddechowego: 

a) gorączka (a w szczególności 38 st. C lub więcej) 

b) kaszel 

c) duszności 

d) bóle mięśni i ogólne zmęczenie  

 

Dodatkowe czynniki: dotyczy każdej osoby, która w ciągu ostatnich 14 dni spełnia co najmniej 

jedno z następujących kryteriów: 

• przekroczyła granice kraju, 

• wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje z osobą, która przekroczyła granice kraju po 1 kwietnia 2010 r. 

(osoby te razem poddane są obowiązkowi kwarantanny)  

• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem 

potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym),  

• pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, 

w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. 

 

Inne przypadki indywidualne, które narażają pracownika na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, a także w przypadku 

występowania innych objawów grypopodobnych: 

a) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 
b) objawy przeziębieniowe, 
c) katar 

 
  



 

 

 

2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych lub ujawnienia innych czynników 
wskazujących na potencjalne zagrożenie przed przystąpieniem do pracy 
 

W przypadku objawów chorobowych przedstawionych w punkcie 1 konieczny jest kontakt telefoniczny 

pracownika z POZ oraz stacją sanitarno – epidemiologiczną. W sytuacji wystąpienia innych czynników, które 

narażają pracownika na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 konieczny jest powiadomienie stacji sanitarno – 

epidemiologicznej. 

W każdym przypadku wystąpienia objawów chorobowych, bądź wystąpienia innych czynników, pracownik 

powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o 

zaistniałej sytuacji w celu podjęcia decyzji o ewentualnym pozostaniu pracownika w domu/odesłaniu go do 

domu (z zaleceniem kontaktu telefonicznego z POZ), a w przypadku podjęcia takiej decyzji: 

• kontakt przełożonego pracownika z Kierownikiem Kadr i Płac w danej lokalizacji - w przypadku 

pracowników Żabka Polska  

• kontakt przełożonego pracownika z Dyrektorem Centrum Logistycznego/Kierownikiem Terminala lub 

innym upoważnionym Kierownikiem/Koordynatorem  w danej lokalizacji - w przypadku pracowników 

firm zewnętrznych   

3. Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych lub ujawnienia innych czynników 
wskazujących na potencjalne zagrożenie w trakcie wykonywania pracy 
 

• natychmiastowe odizolowanie pracownika od pozostałych członków zespołu i umieszczenie w 

wyznaczonym pomieszczeniu do czasu zorganizowania transportu pracownika do domu lub wezwania 

służb medycznych (w razie potrzeby) 

• telefon do służb medycznych i postępujemy zgodnie z ich zaleceniami. Kontakt telefoniczny z infolinią 

NFZ (800 190 590), POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) lub stacją sanitarno – epidemiologiczną. 

Lista stacji s-e wraz z numerami kontaktowymi dostępna poniżej:  

https://gis.gov.pl/mapa/  

• transport pracownika powinien odbyć się samochodem prywatnym, służbowym (jeżeli posiada) lub 

taksówką po wyposażeniu pracownika w maseczkę na twarz oraz rękawiczki jednorazowe.  Środki 

ochrony indywidualnej dostępne są w izolatkach oraz u pracowników ochrony/recepcji 

poszczególnych lokalizacji.  

• w przypadku skierowania przez lekarza lub inspektora sanitarnego pracownika z objawami infekcji 

układu oddechowego na test w kierunku zakażenia SARS-CoV-2  osoby (tj. współpracownicy), które 

miały kontakt z danym pracownikiem należy odsunąć od pracy do czasu uzyskania wyniku – decyzję w 

tym zakresie (w tym krąg osób) ustala Kierownik/Dyrektor danej jednostki organizacyjnej. 

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych lub ujawnienia innych czynników wskazujących na 
potencjalne zagrożenie w trakcie wykonywania pracy, należy niezwłocznie przekazać informację o zaistniałym 
zdarzeniu do przełożonego danego pracownika: 

• informacja do przełożonego; przełożony przekazuję inf. do działu personalnego personalny@zabka.pl 

celem rejestracji przypadku - w przypadku pracowników Żabka Polska  

• informacja do przełożonego; przełożony przekazuję inf. do Dyrektora Centrum 

Logistycznego/Kierownika Terminala lub innego upoważnionego Kierownika/Koordynatora celem 

rejestracji przypadku w danej lokalizacji - w przypadku pracowników firm zewnętrznych.    

Jeżeli inspekcja sanitarno – epidemiologiczna nie zaleci innego postępowania, pomieszczenie w którym 

pracował pracownik (w miarę możliwości) oraz pomieszczenie, w którym był odizolowany powinno być 

wyłączone z użytkowania przez 24 godziny, a następnie dokładnie umyte i zdezynfekowane, zgodnie z 

odrębnymi instrukcjami. 

https://gis.gov.pl/mapa/
mailto:personalny@zabka.pl

