
Bezpieczne biuro  
w trakcie epidemii 
COVID 19 - wskazówki



Sprawdź, o czym należy pamiętać, 
aby zapewnić pracownikom 
bezpieczeństwo w przestrzeni 
biurowej w zawiązku z epidemią 
Covid-19.

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego:

Umieść dozownik z płynem do dezynfekcji rąk przy głównych 
wejściach i wyjściach z biura oraz w pomieszczeniach wspólnych.

Umieść przy umywalkach i zlewach instrukcję, jak poprawnie myć  
i dezynfekować ręce.

Zapewnij pracownikom środki ochrony osobistej tj. maseczki, 
rękawiczki jednorazowe czy preparaty do dezynfekcji rąk.

Poinformuj pracowników, że na terenie biura powinni 
zachowywać co najmniej 1,5 m odległości między sobą.



Zadbaj o częste sprzątanie pomieszczeń socjalnych i WC.  
Dezynfekuj elementy często i wspólnie używane po każdorazowym 
użyciu np. przyciski w windzie, klamki, włączniki światła, a także 
telefonów, domofonów, innych środków komunikacji zdalnej oraz 
cyberblatów np. w drukarce czy mikrofalówce.

Umieść informację przy sprzętach biurowych wspólnego użytku  
o konieczności dezynfekowania rąk przed jak i po skorzystaniu ze 
sprzętu.

Zaleć pracownikom korzystanie z własnych sztućców, kubków  
i talerzy. Jeśli jest to niemożliwe, zapewnij jednorazowe naczynia  
i sztućce albo zadbaj, aby naczynia i sztućce wspólnego użytku 
były myte w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza.

Postaraj się jak najczęściej wietrzyć pomieszczenia biurowe.  
W miarę możliwości nie stosuj wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła.

Wyznacz na podłogach w przestrzeniach wspólnych (np. windy, 
pomieszczenia kuchenne, korytarze) strefy zapewniające 
zachowanie odpowiednich odległości między pracownikami.

Zamieść informację przy wejściu do windy, ile osób może  
w niej przebywać (maksymalna liczba osób podzielona przez 3).

Wprowadź ograniczenie liczby osób, które mogą przebywać  
w pomieszczeniach wspólnych.

Ogranicz liczbę osób pracujących z biura, wprowadzając  
np. pracę zmianową lub zdalną. Pracownicy siedzący blisko siebie 
powinni mijać się ze sobą w określonych odstępach czasowych.



Rekomenduj pracownikom zamiast spotkań osobistych 
wykorzystywanie do komunikacji takich metod jak: telefon, e-mail, 
komunikatory internetowe.

Opracuj wytyczne dotyczące prowadzenia spotkań wewnętrznych 
oraz z kontrahentami.

Przygotuj i przekaż pracownikom wytyczne, jak mają postępować, 
jeśli zauważą u siebie objawy Covid-19 lub będą mieć kontakt, 
która ma widoczne objawy chorobowe lub była narażona 
na kontakt z osobą zarażoną, przebywającą w izolacji lub na 
kwarantannie.

Niniejszy materiał został oparty na wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi on porady prawnej, 
biznesowej, ekonomicznej, ani innego rodzaju porady, czy też zalecenia.  
Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za treść 
materiału, ani za decyzje i działania podjęte na ich podstawie.



https://dlafirm.pracuj.pl/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=Ecom_eBook_Bezpieczne_biuro_w_trakcie_Covid_19
https://dlafirm.pracuj.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=content&utm_campaign=IKS_Jak_rekrutowac_specjalistow_IT
https://www.linkedin.com/showcase/pracujpl/
https://www.facebook.com/Pracuj.pldlaFirm/
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