POLSK

KATALOG POMYSŁÓW Z PRZYKŁADAMI KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ
MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE PRZENOSZENIU KORONAWIRUSA
WROLNICTWO, LEŚNICTWO I OGRODNICTWO:
WYMÓG ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI
Wymóg zachowania odległości (zapobieganie
zarażeniu drogą kropelkową)
Min. 1 m lub 2 m przy zwiększonym ryzyku
zarażenia
Chów trzody chlewnej: Wózek do kastracji - gdy
pracują na nim dwie osoby

Przykłady rozwiązań

Inseminacja loch

Inseminuje się co drugą lub co trzecią lochę; pracujące
przy tym dwie osoby wciąż mogą się ze sobą
komunikować

Wymóg zachowania odległości zostaje spełniony gdy
każda z osób stoi przy swoim brzegu wózka zamiast
ramię w ramię
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Wąskie korytarze w chlewie - wyprowadzanie
zwierząt z chlewu

Przy dwóch osobach wyprowadzających zwierzęta,
mogą one początkowo stanąć po dwóch stronach
obory - zamiast zaczynać w tym samym miejscu.

Jeśli wymóg zachowania odległości nie może być
spełniony

Maska/maseczka ochronna na usta dla wszystkich
osób pracujących razem lub przyłbice na
twarz/osłony.
Przykład przyłbicy na twarz:

Przykład maski ochronnej:

Pomieszczenia pracownicze

Ustaw krzesła tak, by był między nimi odpowiedni
odstęp. Usuń niepotrzebne krzesła stojące przy stole.
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Pamiętaj zastąpić solniczkę i pieprzniczkę na stole
jednorazowymi opakowaniami:

Pamiętaj też o „misce” ze słodyczami - najlepiej, by
miski/naczynia były płaskie, by uniknąć ich dotykania.
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Pojazdy do odchwaszczania (produkcja
ekologiczna), gdzie przy usuwaniu chwastów z
rzędów warzywnych pracuje obok siebie kilka
osób.

Osłony odgradzające pomiędzy osobami. Osłony
(płyty) można podnieść i wyczyścić. Czyszczenie
polega na umyciu wodą z mydłem.
Dezynfekcja płynem dezynfekującym nie jest
zalecana, jako że na osłonach zbiera się kurz i inne
zanieczyszczenia mogące osłabić działanie alkoholu.
Osłony powinny być takiej wielkości, by efektywnie
zapobiegały wymianie kropelek pomiędzy osobami.
Jeśli istnieje potrzeba kontaktu wzrokowego, osłony
między pracownikami powinny być przejrzyste.
Zbiór ziemniaków, gdzie pracownicy pracują
obok siebie na kombajnie (pod namiotem).

Rozwiązaniem zapobiegającym przenoszeniu
zarażenia między pracownikami pracującymi pod
„namiotem” jest osłona. Ew. montaż lekkich osłon
plastikowych lub płyt na górze namiotu. Płyty mogą być
wyczyszczone. Zob. również pod „pojazdy do
odchwaszczania:” lub poniższe rozwiązanie przy pracy
w ogrodnictwie.
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Praca z sadzonkami w ogrodnictwie

Praca z zachowaniem odległości:

Praca z zamontowanymi barierami:
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WYMOGI DOTYCZĄCE HIGIENY
Wymogi dotyczące higieny (zapobieganie
zarażeniu przez dotyk)
Higiena dłoni i sprządanie
Miejsca odpowiednie do umieszczenia
płynu do dezynfekcji

Przykłady rozwiązań

Miejsca, które często się mija/ wejścia, przedsionki,
stołówki/ pomieszczenia pracownicze, przebieralnie,
toalety, hale udojowe, warsztat (przy narzędział ręcznych),
w traktorach, pojazdach.
Uwagi ogólne: Myj lub dezynfekuj ręce od razu po
przyjściu na miejsce pracy.
Płyn do dezynfekcji w traktorze/kabinie kierowcy

Narzędzia używane/dzielone przez kilku
pracowników: maszyny, narzędzia ręczne,
sprzęt elektroniczny
Powierzchnie, które dotyka się dłońmi (np.
kierownica, klamki, klawiatura i in.)

Unikaj niepotrzebnego dotykania. Ogranicz dzielenie się
narzędziami - lub korzystaj z rękawiczek jednorazowych.
Jeśli ograniczenie dzielenia się narzędziami nie jest
możliwe, należy czyścić punkty styku (tj. miejsca na
narzędziu dotykane dłonią) pomiędzy ich użyciem przez
różnych pracowników. Czyszczenie polega na umyciu
narzędzi wodą z mydłem za pomocą ścierki. Ścierkę należy
wyprać w 80 stopniach lub wyrzucić po użyciu. Jako
alternatywę można użyć nawilżane serwetki dezynfekujące
lub rozwiązanie bezdotykowe.
Rozwiązaniem bezdotykowym przy korzystaniu ze sprzętów
elektronicznych takich jak np. kserokopiarki, IPady i in.
może być ”Touch Pen”.
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Zobacz poniżej:

Rysika do ekranu nie należy dzielić z innymi - tak samo jak
przyrządów do pisania (chyba że zostają wyczyszczone po
użyciu).

Pomieszczenia, stołówki/ pomieszczenia
pracownicze, toalety, przebieralnie,
łazienki z prysznicem i in.

Codzienne sprzątanie powinno być sprawą priorytetową.
Mycie klamek, gniazdek elektronicznych oraz innych
powierzchni styku powinno odbywać się poprzez umycie
zwykłym środkiem do czyszczenia lub dezynfekcję.

Sprzątanie - różne środki do czyszczenia uniwersalne środki do czyszczenia, woda z
mydłem i in.
Środki do dezynfekcji powinny zawierać
70 - 85 % alkoholu z dodatkiem gliceryny
(środka do pielęgnacji skóry).
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Przykłady środków do dezynfekcji dłoni i sprzątania,
wystawione do użytku. Środki stojące z prawej strony są
nieodpowiednie do dezynfekcji!
Przy braku dostępu do wody z mydłem lub
płynu do dezynfekcji można używać
nawilżanych chusteczek. Nawilżane
chusteczki również powinny zawierać 70 85% alkoholu oraz dodatek gliceryny.
Należy pamiętać, by nawilżać dłonie, np.
nieperfumowanym, tłustym kremem
nawilżającym (40 - 70%), aby uniknąć
uszkodzeń skóry, wysuszonej skóry oraz
wysypki.

Przykład nawilżanych serwetek bez gliceryny - należy
uzupełnić środkami do pielęgnacji dłoni.
Mieszalnik do nawozu w ogrodnictwie

Przykład umieszczenia nawilżanych chusteczek
dezynfekujących - do użytku zarówno przed i po
dotknięciu/obsłudze panelu:
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Wspólny sprzęt lub narzędzia (w tym
przypadku szczypce do usuwania/
zbierania roślin doniczkowych, które
spadły z taśmy)

Przykład - umieszczenie płynu do dezynfekcji

Oznaczenia i informacje

Przykłady
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Czasem szczypta humoru może pomóc, nawet jeśli temat
jest poważny...
Pamiętaj, że zwykłe mycie dłoni wodą z mydłem jest równie
dobrym wyborem!
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Ale nie wszystko można dezynfekować:

Pomysł, jak przerwać potencjalny łańcuch
infekcji między rolnictwem a rzeźniami i
farmą.

Znak jest tłumaczony na:
Agriculture/slaughter
English
Polish
Romanian
Lithuanian
Ukrainiank

Farm to farm
English
Polish
Romanoam
Lithuanian
Ukrainian
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Pomysł na powiadomienia, gdy są goście.
Strona 1: duński
Strona 2: polski.
Możesz dodać email i telefon do PDF
przed wydrukowaniem - kliknij na
obrazek.

PRACA W PODRÓŻY
Link do informacji przed przyjazdem
nowych pracowników do Danii.

https://uim.dk/covid-19

Link do zaleceń Duńskiego Urzędu ds.
Zdrowia i Leków dotyczących higieny i
sprzątania w domu.

www.sst.dk/da/corona/FAQ

Jako pracodawca możesz udostępniać
środki czystości w domu po przybyciu
nowych pracowników. Pracownicy będą
mogli następnie rozpoznać produkty, które
muszą kupić.
Pracownicy sezonowi, którzy dzielą ten
sam dom, są zwykle odpowiedzialni za
samodzielne sprzątanie domu.

Patrz broszura BAU Jord til Bords na temat .”Udenlandsk
arbejdskraft med fælles bolig”. Broszura jest dostępna w
kilku językach.

Więcej materiałów informacyjnych oraz
film instruktażowy dotyczący higieny i
ograniczenia zarażeń znajdziesz na:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/downloadinfografikker-og-plakater
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_vask_haender
Korrekt brug af mundbind!
https://at.dk/coronasider/spoergsmaal-og-svar-om-corona/

