
Rejestracja Kontrola stanu zdrowia Niemedyczna maska ochronna

Jeśli pojazdem jadą tylko dwie 
osoby, nie muszą nosić masek 
ochronnych.
Jeśli jednak jedzie nim więcej 
osób, wszystkie muszą nosić 
czystą maskę zasłaniającą usta 
i nos.

Maski jednorazowe należy 
wyrzucić po 1 użyciu.

Maski wielokrotnego użytku 
należy po użyciu przechowywać 
w woreczku i wyprać w domu w 
pralce. Następnie można z nich 
skorzystać ponownie.

Przed wejściem do pojazdu 
przeprowadź krótką kontrolę 
stanu zdrowia kolegi.
Zapytaj, czy nie występują 
u niego żadne (łagodne) 
dolegliwości, np.:
•  ból gardła, katar, kaszel lub 

kichanie;
• nagła utrata smaku i zapachu;
•  gorączka/podwyższona 

temperatura powyżej 38°C.

Jeśli któryś z kolegów ma 
objawy choroby, musi pozostać 
w domu i poddać się badaniu 
za pośrednictwem GGD:  
0800 - 1202. Wspólne dojazdy 
będą możliwe dopiero po 
upływie co najmniej 24 godzin 
od ustąpienia dolegliwości 
lub od negatywnego wyniku 
badania na obecność wirusa.

Ważne jest, by było możliwe 
sprawdzenie, kto z kim 
podróżował. 

Jeśli dojdzie do zakażenia, 
będzie można się dowiedzieć, 
kto jeszcze mógł się zarazić.

Sprawdź, czy wspólnie 
podróżujące osoby są 
zapisywane w dokumentach 
do rejestracji przejazdów 
pracowników. Zachowaj te dane 
przez 6 tygodni na potrzeby 
procedury prześledzenia 
kontaktów z chorymi, które 
przeprowadza GGD (Gminny 
Urząd Zdrowia).

Bezpieczeństwo w drodze do pracy
Od 1 lipca dozwolone są wspólne przejazdy związane z pracą. Obowiązują 

przy tym jednak poniższe warunki, które dotyczą zarówno podróży firmowym 

busem, jak i wspólnych dojazdów prywatnymi samochodami.
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Dodatkowo oczyść 
elementy służące 
do obsługi pojazdu 
(kierownicę, dźwignię 
zmiany biegów, klamki, 
ekran dotykowy itp.), za 
pomocą dobrego środka 
odtłuszczającego (np. 
nasączanych chusteczek 
do czyszczenia).

Pamiętaj o zachowaniu 
bezpiecznej odległości 
od innych na zewnątrz 
busa. Także podczas 
tankowania, picia 
kawy, jedzenia 
śniadania, wizyty 
w toalecie na stacji 
paliw, uzupełniania 
materiałów lub wizyty
w miejscu pracy.

Regularnie myj ręce 
wodą i mydłem. 
W każdym razie:
•  po przyjeździe i przed 

wyjazdem;
•  przed i po wizycie 

w toalecie;
•  przed i po uzupełnieniu 

materiałów oraz przed 
i po wizycie w miejscu 
pracy.

Sprawdź dokładnie, 
czy masz dostatecznie 
dużo środków ochrony 
indywidualnej i środków 
czystości do pracy przez 
cały dzień.
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