
                                                                                                                                             

 

 

Zakres działań profilaktycznych na terenie Centrów Logistycznych 

 

Wstęp na teren Centrum Logistycznego: 

• Obowiązuje procedura kontroli i wpuszczania pracowników na teren CL. 
• Zminimalizowano liczbę osób wchodzących na teren CL do osób niezbędnych dla realizacji 

procesów. 
• Zawieszono obsługę cateringową – w zamian spożywane są posiłki marki własnej. 
• Na teren CL nie są wpuszczane osoby trzecie – kurierzy itp. 
• Pracownicy ochrony zostali dodatkowo (oprócz maseczek i rękawiczek) wyposażeni w przyłbice. 
• Kierowcy zewnętrzni: 

o Obowiązuje procedura kontroli i wpuszczania kierowców na teren CL. 
o Umożliwiamy zachowanie odległości 1,5m podczas rejestracji dostaw. 
o Wyznaczono osobne wydzielone toalety dla kierowców zewnętrznych. 
o Zminimalizowano lub wyeliminowano bezpośredni kontakt z pracownikami ŻP (okno 

podawcze, magazyn). 
o Wdrażana jest komunikacja zdalna podczas oczekiwania (telefon, CB). 

• Kierowcy dystrybucyjni: 
o Obowiązuje procedura kontroli i wpuszczania kierowców na teren CL. 
o Proceduralnie dla stałych operacji zachowujemy 1,5m. 

 

Środki ochrony: 

• Płyny dezynfekcyjne dostępne we wszystkich wymaganych miejscach + bieżąca kontrola zużycia. 
• Rękawiczki jednorazowe - udostępnione pracownikom. 
• Dezynfekcje pomieszczeń i sprzętu prowadzone zgodnie z ustalona procedurą - sprzęt 

biurowy, klamki, poręcze, wózki widłowe, skanery itd. 

 

Ograniczenie skupisk ludzkich: 

• Biura magazynu i administracji: zachowany odstęp 1,5 dzięki przearanżowaniu biur. 
• Zmiany ABC: zmiany rozdzielone (czasowo lub operacyjnie) tak aby pracownicy nie spotykali się 

ze sobą. 
• Pracownicy MIX: maksymalnie (biorąc pod uwagę proces) rozłożony w czasie moment 

rozpoczęcia pracy dla grup, aby minimalizować skupiska; zapewniona komunikacja o jak 
największym możliwym zachowywaniu odstępów (plakaty i instrukcje ustne). 

• Stołówka: przeorganizowane stołówki, aby zachować odstępy 1,5m (określona max liczba 
osób mogących przebywać jednocześnie). 

• Palarnia: wydzielone dodatkowe miejsca w CL (na zewnątrz) jako dozwolone do palenia, 
aby zmniejszyć skupiska osób wewnątrz. 

• Praca z domu: wszystkie osoby, które mogą w takim trybie pracować, pracują z domu. 
• Magazyny: dla stałych operacji zachowany odstęp 1,5m przy jednoczesnym fizycznym 

wyznaczeniu stref min 1,5m w miejscach kontaktu np. pracownik – kierowca oraz wygrodzeniu 
stanowisk ochrony ściankami pleksi. 

• Transport pracowniczy: zapewnione duże autobusy i reguła 50%. 


