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Szanowni Państwo, 

Mając na względzie Wasze zdrowie i życie, a także obowiązek organizowania bezpiecznych warunków 

pracy w obecnie panującej sytuacji w kraju, związanej z epidemią koronawirusa, przekazujemy 

Państwu kilka przydatnych informacji do zastosowania zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym, 

bowiem obostrzenia, które zostały wprowadzone przez administrację rządową mają zastosowanie  

w obydwóch tych aspektach. 

Informacje, które przekazujemy, pozyskane zostały poprzez konsultację z Panią prof. Anną Piekarską 

(Kierownikiem Katedry Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). 

1. ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE 

Środki dezynfekujące do ciała (rąk) i powierzchni powinny być na bazie alkoholu o stężeniu 

od 60% do 80%. Niedopuszczalne jest ich rozcieńczanie w kontekście skuteczności 

dezynfekcji dla tego wirusa. 

2. RĘKAWICZKI 
Wprowadzona ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw, nakłada na Pracodawców obowiązek dostarczania, a na Pracowników 

obowiązek stosowania podczas pracy rękawiczek. Tam gdzie jest to możliwe wystarczy,  

że będziecie Państwo używać rękawiczek jednorazowych, z zastrzeżeniem, że muszą być 

one zmieniane co kilka godzin. 

Prosimy abyście Państwo pamiętali, że mając rękawiczki na rękach w dalszym ciągu 

obowiązuje Was zakaz dotykania twarzy i oczu. 

Mamy świadomość, że wielogodzinna praca w rękawiczkach jest bardzo uciążliwa  

i wobec tego można stosować rękawiczki z talkiem, które są bardziej przyjazne dla skóry. 

Jeśli Pracownik pracuje tylko w jednym pomieszczeniu, przeznaczonym tylko dla niego 

(biuro) można zrezygnować z rękawiczek, ewentualnie zakładać je do kontaktu  

z dokumentami. 

3. MASKI 
Jeśli pracujecie Państwo w dużym skupisku i nie mogą być zachowane odległości  

1,5-2 m między sobą z powodu wymogów stanowiska pracy, zalecamy stosowanie 

jednorazowych masek chirurgicznych. Nie ma konieczności stosowania masek FPP2 lub 

FPP3 poza instytucjami medycznymi.  

Maski chirurgiczne jednorazowe/wielorazowe nie powinny być stosowane dłużej,  

niż przez 4 godziny/maskę, tak więc należy je zmieniać co 4 godziny.  

Istnieje możliwość stosowania masek wielorazowych - materiałowych, jednak też muszą 

one podlegać zmianom jak wyżej, a po użyciu muszą być prane. Nie należy chodzić 

godzinami w jednej masce, gdyż wirusy i bakterie osadzają się na masce i w wilgoci 

wydychanego powietrza namnażają się, co może sprzyjać rozprzestrzenianiu się zakażeń.  

Użycie masek należy ograniczać do niezbędnego minimum, gdyż wielogodzinna praca, 

zwłaszcza fizyczna w masce jest bardzo trudna. 



4. POMIARY TERMPERATURY 
Pomiary temperatury termometrami bezdotykowymi niestety obarczone są błędem, ale należy  

ten domniemany błąd zaakceptować. Pomiar będzie zapewne bardziej wiarygodny  

w pomieszczeniu i należy go dokonywać przed przystąpieniem Pracownika do pracy w danym dniu 

roboczym.  

Bezwzględnie nie wolno dopuścić do pracy osoby z temperaturą powyżej 38 stopni.  

Jednak w obecnej sytuacji zalecamy skierowanie się do lekarza medycyny pracy także  

w przypadku osób z temperaturą ciała powyżej 37,5 stopni, gdyż część osób zakażonych prezentuje 

tylko stan podgorączkowy. 

5. POWIERZCHNIE PŁASKIE I SANITARIATY 

Powierzchnie płaskie i sanitariaty powinny być myte środkami myjącymi  

lub dezynfekującymi co 4 godziny.  

Należy bezwzględnie dokładnie myć i dezynfekować ręce po każdym użyciu toalety! 

 

Z poważaniem 

Departament Komunikacji PGE GiEK 

 



DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2020 r. 

Poz. 577 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW

z dnia 1 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii 

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka-

żeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, na-

kazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. –

Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt 

i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu 

towarów i usług z nimi związanych.”; 

2) w § 8 w ust. 2:

a) w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „z wyłączeniem” dodaje się wyrazy „właścicieli lub”,

b) w pkt 2 po wyrazach „z wyłączeniem” dodaje się wyrazy „właścicieli lub”;

3) w § 9:

a) w ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) 3 osoby na jedno stanowisko kasowe – w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy

z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie dotyczącym osób powyżej 65. roku życia, nie

stosuje się, jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka

spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagro-

żenie życia lub zdrowia.”,

c) w ust. 7 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze

względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki 

ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.”; 

4) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakazu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. k, nie stosuje się w przypadku, gdy świadczenie usług hotelar-

skich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów

wycieczek i przewodników turystycznych rozpoczęło się przed dniem 31 marca 2020 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z mocą od

dnia 31 marca 2020 r. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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