Husqvarna Manufacturing CZ

INTERNÍ POKYN SKUPINY HUSQVARNA
COVID-19: role i obowiązki, wymagania i zalecenia dotyczące zdrowia
i bezpieczeństwa
W odniesieniu do obecnej sytuacji i potencjalnego wybuchu epidemii wirusa COVID-19 Grupa
Husqvarna ustanowiła wytyczne BHP, których należy przestrzegać w miejscu pracy. Proste środki
ostrożności i planowanie mogą mieć duże znaczenie. Poniższe tanie środki pomogą zapobiegać
rozprzestrzenianiu się infekcji i chronić naszych pracowników. Zakażenia, takie jak przeziębienia,
grypa i robaki żołądkowe. Ponieważ sytuacja może się szybko zmieniać, ważne jest, aby móc
szybko reagować i dostosowywać się w miarę pojawiania się nowych informacji.

Role i obowiązki
 Zarząd placówki - odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich niezbędnych działań
komunikacyjnych oraz środków zapobiegawczych i ochronnych zdrowia i bezpieczeństwa w
celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19
 Kierownicy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w miejscu - udzielanie informacji,
wskazówek i doradzanie w zakresie wszelkich wymaganych szkoleń w zakresie
profilaktycznych środków BHP związanych z COVID-19
 Wszyscy pracownicy - Bierz osobistą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoje
i współpracowników, oraz za przestrzeganie wytycznych i zaleceń przedstawionych w tym
dokumencie

ZWYTYCZNE BHP
Wymagania! Wszyscy pracownicy powinni:
 postępować zgodnie z ustalonymi procedurami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, unikać
narażania innych na ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem oraz brać udział, jeśli
jest to wymagane, w szkoleniach BHP;
 samokontrola pod kątem objawów choroby (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, ból
mięśni, zmęczenie) oraz samodzielna izolacja lub zgłoszenie choroby kierownikowi, jeśli
wystąpi
Wymagania! Kierownicy placówki oraz kierownicy BHP powinni:
 monitorować i przestrzegać wymagań, zaleceń władz lokalnych i globalnych oraz Grupy
Husqvarna
 zapewniać informacje, instrukcje i porady dotyczące wszelkich szkoleń wymaganych w
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, w tym szkolenia przypominającego o zapobieganiu
zakażeniom i ich kontroli (IPC) oraz o używaniu osobistego wyposażenia ochronnego (PPE)
- zakładaniu, zdejmowaniu i usuwaniu go;
 zachęcać pracowników do szukania wsparcia u kierowników ds. Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy, gdy uważają, że istnieje bezpośrednie i poważne zagrożenie dla ich zdrowia i
bezpieczeństwa;
 zapewnić wystarczającą ilość i prawidłowy IPC (mydło, woda i środki czyszczące), aby
zaspokoić potrzeby wymagane w każdym obszarze, aby zapobiec potencjalnemu
rozprzestrzenianiu się COVID-19;
 doradzać pracownikom w zakresie samooceny, zgłaszania objawów i pozostawania w domu
w razie choroby.
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Rekomendacje!
Kierownicy placówek oraz kierownicy BHP proszeni są o:
 wywieszanie plakatów dotyczących mycia rąk, aby podkreślić znaczenie dobrego mycia rąk
(poproś o nie lokalne władze ds. Zdrowia Publicznego lub zajrzyj na www.WHO.int);
 umieszczanie dozowników ze środkami do odkażania rąk w widocznych miejscach w miejscu
pracy. Upewnij się, że te dozowniki są regularnie napełniane. Należy zachęcać do
stosowania żelu;
 przypominać pracownikom o ograniczeniu kontaktu dłoni z twarzą, przed ich ówczesnym
umyciem;
 przypominać pracownikom, że po kaszlu, kichaniu lub wycieraniu nosa, chusteczki
papierowe należy usunąć natychmiastowo po użyciu w wyznaczonych pojemnikach.
Następnie należy umyć ręce; można stosować dozowniki żelu;
 zachęcać pracowników do utrzymywania dystansu społecznego (unikaj uścisku dłoni,
przytulania i utrzymywania odległości 1 metra);
 upewnij się, że goście wykazujący objawy powinni zostać poproszeni o pozostanie w
przydzielonym pokoju, a kierownictwo powinno zaoferować usługi eksperta medycznego;
 przypominać, że personel powinien unikać ściskania rąk gościom lub stania zbyt blisko
podczas rozmowy z ludźmi; szczególnie jeśli wykazują objawy grypopodobne;
 rozważ strategiczne umieszczenie pudełek z chusteczkami papierowymi w miejscach
publicznych, oraz ich dostarczenie. Pojemniki na chusteczki muszą być regularnie
opróżniane przy zastosowaniu uniwersalnych środków ostrożności;
 koordynuj procedury zgłaszania chorób dla pracowników i gości. Będzie to musiało być
początkowo zarządzane przez odpowiedniego kierownika działu, w koordynacji z ich
partnerem z działu Zasobów Ludzkich (HR);
 upewnij się, że pracownicy i dostawcy są świadomi i przestrzegają instrukcji zawartych w
niniejszych wytycznych;
 monitorowanie i identyfikowanie pracowników i personelu dostaw, którzy byli w obszarze
wysokiego ryzyka dla COVID-19. Opracuj plan ograniczenia osobistego ryzyka.
Wytyczne te zostały opracowane w oparciu o najnowsze środki ochronne wydane przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO), Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), a także
dyrektywy opublikowane przez Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(CDC) i Europejskie
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Dodatkowe informacje:
World Health Organization (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Occupational Safety and Health Administration (OSHAS)
https://www.osha.gov/

European Centre for Disease Prevention and Control (CDPC)
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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