
Dla IG Metall sytuacja jest jasna: W czasie kryzysu koronawirusowego zdrowie Koleżanek 
i Kolegów ma najwyższy priorytet. W związku z tym na wszystkich stanowiskach pracy 
należy zrealizować skuteczne środki mające na celu minimalizację ryzyka infekcji 
Pracowników.

Koronawirus wymaga zwiększonej ochrony zdrowia
Rodzaj zagrożenia jest oczywisty, nie musi być badany: Ryzyko zarażenia się koronawirusem jest wszech-
obecne – występuje także na stanowisku pracy. Głównym celem zakładowej polityki prewencji w warun-
kach pandemii jest spowolnienie prędkości rozprzestrzeniania się infekcji i ochrona Pracowników. Przy 
tym nie podlega żadnym wątpliwościom: Praca w czasie pandemii wymaga wyższego poziomu ochrony 
zdrowia niż ma to miejsce w zwykłych warunkach. I: W przypadku zatrudnionych wymagających szczegól-
nej ochrony, jak na przykład cierpiących na choroby towarzyszące, należy podjąć szczególne środki.

Rozwijanie strategii prewencji i wykorzystywane odpowiedzialności 
Rozwój i realizacja efektywnej strategii prewencji przeciwko koronawirusowi w zakładach musi nastąpić 
możliwie najszybciej. Ponieważ koronawirus jest przenoszony na drodze infekcji kropelkowej lub kon-
taktu, środki ochronne skupiają się na minimalizacji niebezpieczeństwa zarażenia poprzez wytworzenia 
bezpiecznego odstępu pomiędzy Pracownikami oraz na środkach higieny. Tutaj Pracodawcy są zobowią-
zani: Prawo czyni ich odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia. Pracodawcy są odpowiedzialni za takie 
zorganizowanie pracy i wykorzystanie środków technicznych, aby można było zachować wymagania 
dotyczące bezpiecznego odstępu oraz higieny.

Także Rada Zakładowa ma ważne zadania. Powinna zostać włączona do oceny i realizacji wymaganych 
środków. Instrumenty dostępne dla Rady Zakładowej w jej polityce prewencyjnej są znane i odpowiednie 
również w kontekście nowych problemów. Jest to wspólne podejmowanie decyzji oraz ocena zagrożeń. 
Ważne kwestie: W przypadku koronawirusa często pochłaniający spore środki krok oceny zagrożenia nie 
musi być już wykonywany. Wysokie zagrożenie zarażeniem nie ulega żadnej wątpliwości. W związku z tym 
w zakładach można natychmiast sprawdzić, w jakich obszarach roboczych nie zostały spełnione nakazy 
utrzymania kontaktu i zachowania higieny i dlatego konieczne są środki zapobiegawcze.
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Realizacja środków zgodne z „zasadą TOP”
Pożądane standardy BHP muszą być osiągane w zakładach przy pomocy różnych technicznych, organiza-
cyjnych i personalnych środków ochronnych. To, jakie środki należy podjąć w określonym zakładzie, 
pokazuje analiza zagrożeń występujących na miejscu. Jedno jest jednak pewne: obowiązuje zasada TOP. 
Prawo BHP preferuje środki techniczne przed organizacyjnymi. Środki personalne mają niższy priorytet. 
Szczególną skuteczność ochrona przed infekcjami wykazuje prawdopodobnie w przypadku połączenia 
kilku środków.
 
Przeszkolenie kluczem do sukcesu
Najlepsze środki nie odniosą pożądanego skutku, jeśli Koleżanki i Koledzy nie zostaną zaangażowani  
w dostatecznym stopniu. Systematyczne i dostateczne szkolenie jest kluczem do pomyślnej prewencji. 
Również i Pracownicy mają obowiązki: Powinni mieć udział w realizacji zaleceń zachowania dostępu oraz 
w przestrzeganiu tych środków przez wszystkie osoby.

Środki zapobiegania koronawirusowi
Wybrane środki techniczne

 ▸ Zaznaczyć minimalne odstępy przy terminalu rejestracji czasu pracy lub na podłodze w okolicy bramki
 ▸ Rozmieścić maszyny lub sprzęt w taki sposób, aby zapewnić minimalne odstępy
 ▸ Zainstalować przezroczyste przegrody
 ▸ Wykorzystać kolejne hale
 ▸ Dostosować technikę wentylacyjną, zapewnić regularne wietrzenie 
 ▸ Udostępnić dodatkowe narzędzia

Wybrane środki organizacyjne
 ▸ Zapewnić minimalny odstęp w przebieralniach, pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych oraz kanty-
nach

 ▸ Skorygować wewnątrzzakładowe ciągi komunikacyjne
 ▸ Przeorganizować procesy robocze w produkcji w taki sposób, aby można było zachować minimalny 
odstęp między Pracownikami

 ▸ Zmienić metody pracy w biurze, uzgodnić alternatywne zasady pracy zdalnej z domu
 ▸ Uzgodnić przesunięcia czasów pracy i przerw
 ▸ Unikać niepotrzebnych podróży służbowych, skrupulatnie planować konieczne czynności poza firmą

Wybrane środki personalne
 ▸ Przed pracą zwrócić uwagę na możliwe objawy
 ▸ Podczas drogi do i z pracy w miarę możliwości unikać skupisk w środkach komunikacji publicznej; 
korzystać z samochodów, rowerów lub busów zakładowych, gdzie zachowywane są odstępy

 ▸ Ew. nosić ochronę ust i nosa lub środki ochrony indywidualnej
 ▸ Zwracać uwagę na indywidualną higienę rąk oraz etykietę kasłania i kichania 
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