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PROCEDURA POSTĘPOWANIA DLA ZAKŁADÓW MLECZARSKICH W ZWIĄZKU Z 

KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 (WERSJA 2 – 26.03.2020) 

1. Co należy wiedzieć o nowym koronawirusie (SARS-CoV-2)? 

 

Nowy koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się pod koniec 2019 roku w Chinach i wywołuje 

chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się gorączką, kaszlem i problemami z 

oddychaniem. 

Wirus przenosi się drogą kropelkową, poprzez kontakt z zakażonymi osobami. 

Możliwe jest także przeniesienie mechaniczne wirusa poprzez dotykanie powierzchni, na 

których znajduje się wirus, a następnie ust lub nosa. 

Do tej pory brak doniesień o możliwości przenoszenia się wirusa przez żywność lub wodę. 

Według dostępnych informacji wirus SARS-CoV-2 jest wrażliwy na powszechnie 

stosowane w zakładach środki do dezynfekcji. 

 

 

2. Jakie są objawy zakażenia koronawirusem? 

Objawy mogą przypominać zwykłą grypę lub inne zakażenia układu oddechowego. 

Pojawiają się w czasie od 2 do 14 dni od kontaktu z osobą chorą i obejmują: 

- gorączkę 

- kaszel 

- duszności, problemy z oddychaniem. 

Większość zakażeń ma łagodny przebieg, hospitalizacji wymaga ok. 15-20% osób 

zakażonych. Śmiertelność wynosi ok. 2-3% i występuje u osób starszych, z obniżoną 

odpornością i chorobami współtowarzyszącymi. 

 

Oficjalne informacje na temat wirusa SARS-CoV-2, jak również materiały do pobrania 

dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.  
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3. Zalecenia dla osób zarządzających zakładem: 

- Wyznaczenie Koordynatora odpowiedzialnego za wdrażanie procedury oraz 

zarządzanie kryzysowe w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia wystąpienia 

COVID-19 u jednego z pracowników, lub osób związanych z zakładem (kierowców, 

dostawców, osób z rodziny). 

- Rewizja i wzmocnienie stosowanych procedur mycia i dezynfekcji rąk u wszystkich 

pracowników (również biurowych). 

- Należy restrykcyjnie przestrzegać i wymagać zasad higieny osobistej – umieścić w 

widocznych miejscach dodatkowe opisy dotyczące prawidłowego mycia rąk. 

- Zaleca się zamontowanie dodatkowych pojemników do odkażania rąk w miejscach 

ogólnodostępnych. 

- Należy w miarę możliwości podzielić pracowników pracujących na jednej zmianie na 

grupy, które: 

 Nie mają ze sobą kontaktu i nie mieszają się ze sobą; 

 korzystają z pomieszczeń wspólnych (szatnie, toalety, pomieszczenia socjalne, 

stołówki, ciągi piesze) w odpowiednich odstępach czasowych, a pomieszczenia 

są w międzyczasie dezynfekowane; 

 przychodzą na zmianę i kończą ją w określonych odstępach czasowych. 

- W  pomieszczeniach, gdzie pracuje ponad 10 pracowników, w miarę możliwości, 

należy zmniejszyć ich liczbę, a jeśli to niemożliwe – powinni pozostawać w odległości 

ok. 1,5 m od siebie. 

- Nie zaleca się noszenia maseczek poza obszarami produkcyjnymi lub miejscami, gdzie 

są nakazane w związku z dotychczasowymi procedurami obowiązującymi w zakładzie. 

- Należy ograniczyć do minimum podróże służbowe pracowników biurowych. 

- Należy unikać spotkań, szkoleń, zamiast tego wprowadzić tele- i videokonferencje  

- Należy zakazać audytów zewnętrznych, a w przypadków koniecznych kontroli służb 

państwowych, kontrolerzy powinni otrzymać jednorazową odzież i maseczki 

ochronne. 

- W przypadku istnienia sklepu przyzakładowego, należy rozważyć jego zamknięcie.  

- Jeżeli sklep przyzakładowy dalej działa należy wprowadzić odpowiednie środki, takie 

jak: 

 Ograniczenie liczby osób w sklepie; 

 Wprowadzenie płatności kartą; 

 Pozostawienie otwartych drzwi do sklepu, aby unikać dotykania klamek, a jeśli 

to niemożliwe, jak najczęstsza ich dezynfekcja; 

 Jak najczęstsze wietrzenie sklepu; 
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 Zamontowanie specjalnej przezroczystej osłony rozdzielającej sprzedawcę od 

kupujących; 

 Intensyfikacja mycia i dezynfekcji powierzchni takich jak: koszyki, poręcze, 

uchwyty, lady, miejsca przy kasach, terminale płatnicze itp. 

 Mając na uwadze nieznany status epidemiologiczny osób wizytujących sklep, 

należy wyznaczyć osobną toaletę i ewentualnie pomieszczenie socjalne dla 

osób obsługujących sklep i unikać tego, by obsługa sklepu miała kontakt z 

innymi pracownikami (wydzielenie obsługi sklepu jako osobnej grupy). 

- Należy wprowadzić obowiązkowe pomiary temperatury u wszystkich osób 

wchodzących/wjeżdżających na teren zakładu. Pomiaru dokonuje wyznaczony i  

odpowiednio przeszkolony przez Koordynatora pracownik. Za temperaturę 

graniczną, powyżej której należy podjąć działania przyjmuje się wynik 37.3oC. 

- Należy przygotować pomieszczenie, które będzie służyło za czasową izolatkę dla 

osób, u których pomiar temperatury lub inne objawy mogą wskazywać na 

ewentualne zakażenie wirusem SARS-COV-2. 

- Należy wydzielić osobne toalety lub postawić przenośne toalety dla osób 

wizytujących zakład.  

- Należy zalecić chorym pracownikom bezwzględne pozostanie w domu (elastyczne 

podejście i nie karanie za absencję), a w przypadku objawów wskazujących na COVID-

19 – pracownik ma w miarę możliwości jak najszybciej powiadomić Koordynatora.  
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4. Zalecenia dla pracowników: 

 Nie należy podawać rąk na powitanie/pożegnanie, nie obejmować się, nie całować 

– bezpieczny dystans to ok. 1,5 m 

 Nie należy dotykać oczu, nosa, ust 

 Należy kichać i kaszleć w chusteczkę lub ostatecznie w zgięcie łokcia 

 Zużytej chusteczki nie chować do kieszeni/torby, tylko jak najszybciej wyrzucić 

 Starać się nie dotykać gołymi rękoma włączników, klamek, poręczy, wózków 

sklepowych i innych powierzchni dotykanych przez wiele osób  

 Należy jak najczęściej dokładnie myć ręce mydłem przez ok. 20 sekund oraz/lub 

stosować alkoholowe środki do dezynfekcji rąk 

 W przypadku objawów chorobowych, należy pozostać w domu, a w sytuacji 

potencjalnego narażenia na kontakt z osobą zakażoną koronawirusem oraz 

objawów chorobowych wskazujących na zakażenie, należy natychmiast 

skontaktować się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną (SANEPIDem) 

oraz powiadomić o tym fakcie Koordynatora. 

Należy pamiętać, że wirus może przetrwać na różnych powierzchniach przez około 

tydzień, dlatego należy traktować wszelkie powierzchnie dotykane przez wiele osób 

jako potencjalnie zakaźne.  Jednak wirus zagraża jedynie płucom, do których może się 

dostać jedynie przez nos, usta poprzez nasze ręce lub w wyniku bezpośredniego 

narażenia na kaszel lub wydzielinę z nosa osoby chorej. 
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5. Postępowanie w przypadku podejrzenia COVID-19 u jednego z pracowników 

Kiedy należy podejrzewać zachorowanie COVID-19 u jednego z pracowników: 

1. Stwierdzenie podwyższonej temperatury (>37.3oC w dwukrotnym pomiarze 

przeprowadzonym w odstępie czasu co wskazanym przez producenta 

termometru) u pracownika w trakcie rutynowego pomiaru przy wejściu, 

2. Pracownik poinformuje Koordynatora o złym samopoczuciu z objawami 

wskazanymi w pkt 2 (gorączka, kaszel, duszności), 

3. Inni pracownicy poinformują Koordynatora o objawach wskazujących na COVID-

19 u innego pracownika. 

Postępowanie w jednej z sytuacji opisanych powyżej: 

 Pracownik który dokonał pomiarów temperatury (pkt 1) natychmiast informuje 

Koordynatora. 

 W zależności od ustalonego schematu postępowania, Koordynator lub osoba 

przez niego wskazana przebiera się w przygotowaną jednorazową odzież 

ochronną z maseczką o jak najwyższym poziomie zabezpieczenia. 

 Koordynator lub inna wskazana przez niego osoba wręcza pracownikowi 

podejrzanemu o COVID-19 maseczkę ochronną i prowadzi go do przygotowanej 

zawczasu izolatki. 

 Koordynator niezwłocznie powiadamia SANEPID oraz/lub pogotowie. 

 Koordynator ustala listę osób z którymi pracownik podejrzany o COVID-19 miał 

kontakt i przekazuje ją na żądanie SANEPIDu, jak również udziela 

przedstawicielowi SANEPIDu wszystkich niezbędnych informacji*. 

 Koordynator zleca wyłączenie z użytkowania miejsc, gdzie przebywał pracownik 

podejrzany o COVID-19 i ich niezwłoczną dezynfekcję. 

 Ponowne udostępnienie zdezynfekowanych miejsc odbywa się po konsultacji z 

SANEPIDem.* 

 Koordynator zaleca wszystkim osobom, które miały kontakt z pracownikiem 

podejrzanym o COVID-19 poddanie się dobrowolnej kwarantannie domowej (z 

pełnym wynagrodzeniem), a powrót do pracy powinien nastąpić po uzyskaniu 

wyniku ujemnego testów przeprowadzonych w kierunku obecności SARS-COV-

2.* 

 W przypadku uzyskania wyniku ujemnego u pracownika podejrzanego o COVID-

19, pracownicy objęci dobrowolną kwarantanną mogą wrócić do pracy.* 

*w konsultacji z SANEPIDem 
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6. Postępowanie z przypadku wykrycia COVID-19 u jednego z pracowników 

W przypadku wykrycia COVID-19 u jednego z pracowników powinien on niezwłocznie 

(o ile ma taką możliwość) powiadomić Koordynatora. 

Po powzięciu informacji Koordynator: 

 ustala listę wszystkich pracowników, którzy mieli kontakt z pracownikiem przez 

ostatnie 14 dni i przekazuje ją do SANEPIDu; 

 ustala miejsca, gdzie pracował i przebywał pracownik, zarządza ich wyłączenie z 

użytkowania i natychmiastowe odkażenie; 

 ponowne udostępnienie odkażonych miejsc odbywa się po konsultacji z 

SANEPIDem 

 zaleca pracownikom, którzy mieli kontakt w ramach jednej grupy na danej 

zmianie z pracownikiem natychmiastowe zaprzestanie pracy i opuszczenie 

zakładu w celu poddania się kwarantannie przez 14 dni; jeśli istnieje możliwość 

przeprowadzenia testów, należy je wykonać i w przypadku wyniku ujemnego 

przywrócić pracowników poddanych kwarantannie do pracy, ale tylko pod 

warunkiem zgody SANEPIDu; 

 organizuje pracę zakładu w sposób nie zaburzający jego normalnego 

funkcjonowania. 
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7. Postępowanie w przypadku wykrycia COVID-19 u osoby z zewnątrz wizytującej 

zakład lub osoby z otoczenia pracownika 

W przypadku wykrycia COVID-19 u osoby z otoczenia pracownika, powiadamia on 

natychmiast Koordynatora, który ustala listę osób z zakładu, które miały z nim kontakt 

i informuje ich o zaistniałej sytuacji. 

Rzeczony pracownik zostaje poddany kwarantannie na zasadach określonych przez 

SANEPID. 

 

W przypadku wykrycia COVID-19 u osoby wizytującej (kierowca, dostawca, inspektor 

itp.), Koordynator ustala listę osób z zakładu, które miały kontakt z taką osobą i 

informuje ich o zaistniałej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury przygotowane przez Polską Izbę Mleka 


