
WARTO WIEDZIEĆ 
ZADBAJMY O SWOJE ZDROWIE
ORAZ ZDROWIE NASZYCH KOLEGÓW
I KOLEŻANEK

Zmninimalizujesz ryzyko zakażenia jeśli:

Koronawirus się nie zmienia!

Zachowasz dystans  
1,5m od drugiej osoby.

Nie będziesz dotykał 
dłońmi twarzy  

(ust, nosa, okolic oczu).
Zakryj usta chusteczką 

lub łokciem kiedy 
kichasz lub kaszlesz 

będąc między ludźmi.

Powstrzymasz się od 
podawania ręki na 

powitanie oraz będziesz 
unikał skupisk ludzi.

Ograniczysz 
bliski kontakt ze 

współpracownikami 
(np. palarnia, stołówka, 

szatnie).

Korzystaj wyłącznie  
z prywatnych

lub jednorazowych 
naczyń oraz nie używaj 
gąbek do mycia naczyń.

Będziesz często 
mył ręce ciepłą 

wodą z mydłem oraz 
dezynfekował ręce

- to najlepsza metoda 
walki z wirusem.

Zachowaj spokój, jeśli: Masz objawy chorobowe – powiadom
o tym swojego przełożonego i zadzwoń  
pod powiatowy/wojewódzki numer stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej:

Jeśli jesteś w domu i źle się poczujesz,  
masz katar, kaszel, osłabiony organizm  
pozostań w domu, poinformuj o tym  
przełożonego, powiatową wojewódzką  
stację Sanitarno -epidemiologiczną  
oraz podstawową opiekę zdrowotną.

Koronawirus 
rozprzestrzenia się 
drogą kropelkową 
(kichanie, kaszel),

Jeśli źle się poczujesz będąc w pracy,  
masz temperaturę ciała 37,5 st. C lub  
więcej i/lub inne objawy chorobowe:

suchy kaszel, duszności i problemy  
z oddychaniem, osłabienie, ból mięśni, 
dreszcze, ból głowy, biegunkę, mdłości,  
ból gardła, upośledzony smak lub węch  
- niezwłocznie poinformuj o tym 
przełożonego.

Wirus potrzebuje czasu na „wyklucie 
się” w organizmie człowieka oraz 
musi zostać z organizmu wydalony 
przy pomocy wydzieliny (z ust, 
nosa) dlatego spotkanie osoby 
potencjalnie zarażonej nie oznacza 
od razu zarażenia się.

Jeżeli nawet dotkniesz 
powierzchni/przedmiotu 
po osobie zarażonej, ale nie 
włożysz palca do ust, oka 
albo nosa tylko umyjesz 
i zdezynfekujesz ręce 
mydłem/płynem to się nie 
zarazisz.

! Stosowanie się do powyższych zasad zminimalizuje ryzyko zarażenia !

Pamiętaj:

Ty też się nie zmieniaj i przestrzegaj wszystkich naszych  
zasad oraz trzymaj się wszystkich obostrzeń.

Walczmy!

COVID-19

Pamiętaj o kontakcie  
z bezpośrednim przełożonym 
oraz konsultantem  
ds. profilaktyki COVID-19, 
którą jest.................................

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590


