
Work Right, aby zatrzymać 
koronawirusa

Co możesz zrobić, aby 
zatrzymać rozprzestrzenianie się 
koronawirusa w miejscu pracy?



Od momentu wyjścia z domu do pracy do momentu powrotu jesteś 
odpowiedzialny za ochronę siebie, kolegów i rodziny przed COVID-19. A 
oto, co możesz zrobić, aby ograniczyć ryzyko zarażenia i pomóc wszystkim 
w kontynuowaniu pracy podczas pandemii:

W pracy
Twój pracodawca powinien wdrożyć środki bezpieczeństwa w obliczu COVID. 
Zawsze ich przestrzegaj, zarówno w czasie pracy, jak i podczas przerwy.

Często myj ręce lub używaj środka do dezynfekcji rąk, 
jeśli nie możesz ich umyć

Zachowaj dystans społeczny i unikaj pracy z twarzą 
zwróconą w kierunku innych osób

Dopilnuj, aby twoje miejsce pracy było dobrze 
wentylowane oraz aby okna i drzwi były otwarte, jeśli to 
możliwe

Dojazd do pracy i z pracy

Jeśli to możliwe, unikaj godzin szczytu i jakiegokolwiek 
wspólnego transportu

Jeśli konieczne jest współdzielenie samochodu, trzymaj 
się jednej grupy, otwieraj okna, zasłaniaj twarz i zachowaj 
dystans społeczny na tyle, na ile to możliwe

Poproś o pracę na jednej zmianie z kolegami, z którymi 
mieszkasz lub dojeżdżasz

Informacje na temat dostępnego wsparcia rządowego podczas pandemii są 
dostępne pod adresem: https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support

https://www.gov.uk/coronavirus/worker-support


Pamiętaj

Jeśli ty lub ktoś z twoich domowników ma objawy, 
poinformuj o tym swojego pracodawcę i nie przychodź do 
pracy – chroń swoich kolegów, przyjaciół i rodzinę

Jeśli jesteś osobą szczególnie zagrożoną klinicznie, 
poproś swojego pracodawcę, aby wyjaśnił, jakie środki 
zostały wdrożone w celu zapewnienia ci bezpieczeństwa 
w miejscu pracy

Jeśli czujesz, że twoje miejsce pracy nie jest bezpieczne

Sprawdź, jakie środki bezpieczeństwa w obliczu COVID 
zostały wdrożone przez twojego pracodawcę  i zadawaj 
pytania

Jeśli czujesz, że środki te nie są wystarczające, 
porozmawiaj o tym z działem HR lub przedstawicielem 
pracowników

Jeśli nadal masz obawy, możesz je zgłosić do Health and 
Safety Executive:

• Online pod adresem www.hse.gov.uk

• Telefonicznie pod numerem 0300 003 1647 – od 
poniedziałku do piątku, godz. 8:30-17:00 (w środy 
10:30-17:00)*

Twoje zgłoszenie będzie traktowane jako poufne

* Opłaty za połączenia będą naliczane według standardowej stawki twojej sieci, a 
jeśli masz darmowe minuty w swojej taryfie, połączenia będą bezpłatne.

Więcej informacji na temat działań, jakie powinien podjąć twój pracodawca, oraz 
porad dotyczących bezpiecznej pracy podczas pandemii znajdziesz na stronie: 
http://workright.campaign.gov.uk/Yorkshire

Więcej informacji zawierają wytyczne rządowe dotyczące 
bezpieczniejszej pracy dostępne pod adresem: www.gov.uk/guidance/
working-safely-during-coronavirus-covid-19

https://www.hse.gov.uk
https://workright.campaign.gov.uk/Yorkshire
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/guidance/working-safely-during-coronavirus-covid-19


hse.gov.uk

Niniejsza ulotka jest dostępna w wielu językach, zeskanuj 
kod QR swoim smartfonem lub użyj adresu URL, aby 
pobrać preferowaną wersję językową.

workright.campaign.gov.uk/worker-leaflet

O Work Right i HSE

Work Right to kampania prowadzona przez HSE, której celem jest zwrócenie 
uwagi przedsiębiorców na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosowanie zasad bhp.  Inspektorat ds. BHP (Health and Safety Executive 
– HSE) to brytyjski krajowy organ regulacyjny odpowiedzialny za kwestie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania HSE mają na celu zapobieganie 
chorobom, urazom lub zgonom związanym z pracą, a ich zakres 
obejmuje wpływanie na zachowania w całych sektorach przemysłu aż po 
ukierunkowane interwencje w konkretnych przedsiębiorstwach.

A szórólap magyar nyelven is elérhető. Olvassa be a QR-kódot okostelefonjával, 
vagy használja az URL-címet a letöltéséhez

Broșura este disponibilă în limba română; scanați codul QR cu smartphone-ul 
dvs. sau folosiți adresa URL pentru a o descărca.

http://hse.gov.uk
https://workright.campaign.gov.uk/worker-leaflet

