FOREBYGGELSE AF SMITTE MED COVID-19 FOR UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT MED FÆLLES BOLIG

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIU
COVID-19 WŚRÓD
ZAGRANICZNYCH
PRACOWNIKÓW
MIESZKAJĄCYCH WSPÓLNIE
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Nowe prawo wymaga od pracodawców, którzy udostępniają mieszkania
pracownikom, sporządzenia planu zapobiegania zakażeniom COVID-19 wśród
mieszkańców. Zobacz propozycję ARBEJDSTILSYNET TUTAJ, aby dowiedzieć się,
jak może wyglądać plan. Nowe prawo ma zastosowanie, gdy 2 lub więcej
pracowników jest zakwaterowanych w tym samym domu. Duński Urząd Inspekcji
Pracy nadzoruje, czy pracodawca przygotował plan warunków mieszkaniowych
przy zakwaterowaniu pracowników oraz czy pracownicy zostali poinformowani o
treści planu.

6 ogólnych wskazówek
1. Podejmij samoizolację, jeśli masz objawy
COVID-19, masz pozytywny wynik testu lub
masz bliski kontakt z osobą zakażoną

2. Często myj ręce lub używaj alkoholu

Sprzątanie w domu
Szczególnie ważne jest częste czyszczenie
wspólnych styków, uchwytów,
przełączników, kranów, blatów
roboczych.
Regularne czyszczenie mydłem i wodą jest
często wystarczające, ale można je
uzupełnić późniejszą dezynfekcją w
oparciu o zasadę ostrożności.
Podłoga musi być mycie. Meble i
materace powinny mieć nadające się do
prania pokrowce. Poduszki, kołdry i tym
podobne powinny być wyprane możliwie z pokrowcami, które wytrzymają
pranie w pralce. Meble powinny być
odporne na powszechnie stosowane
środki dezynfekujące.
Skorzystaj z punktów kontrolnych
znajdujących się naprzeciwko podczas
instruowania o zasadach czyszczenia i
higieny.

3. Kaszl lub kichaj w rękaw

Oznakowanie, instrukcja i
higiena rąk

4. Unikaj uścisków dłoni, pocałunków i uścisków

We wszystkich pomieszczeniach z max.
liczba osób na pomieszczenie oraz
oznakowanie z instrukcją czyszczenia i
zasad higieny. Zobacz i pobierz więcej
informacji na temat ogólnych porad pod
adresem www.sst.dk

5. Zwróć uwagę na sprzątanie - zarówno
w domu, jak iw pracy
6. Zachowaj dystans i poproś innych o wzięcie
pod uwagę

Pracodawca ma obowiązek zadbać o
to, aby pracownik lub przedstawiciel
pracownika był poinformowany i
zrozumiał wymagania dotyczące
odległości i sprzątania. Można to
zrobić, przeglądając tę broszurę, a
następnie zwracając uwagę na fakt, że
broszura jest dostępna w innych
językach na stronie internetowej
www.baujordtilbord.dk w menu
„Choose language”.
Należy wspierać dobrą higienę rąk jako
skuteczną metodę zapobiegania
infekcjom przez przedmioty, dłonie i
twarz.

Punkty kontrolne do sprzątania w
domu
 Zidentyfikuj i zaznacz typowe punkty

styku, np. Klamki drzwi i przyciski. Na
przykład umieść małe tabliczki na
drzwiach i włącznikach światła, które
przypominają mieszkańcom o
używaniu łokci zamiast palców.

 Często i dokładnie czyść wspólne
punkty kontaktowe.
 Zapewnij łatwy dostęp do umywalek i
środka odkażającego do rąk oraz
mydła w płynie przy umywalkach.
 Ustaw alkohol do nacierania w miejscach,
w których zbierają się mieszkańcy
i przy przedmiotach, z którymi
wielu się dotyka.
 Uzupełniaj regularnie alkoholem
i mydłem do rąk.
 Usuń zwykłe ręczniki, ściereczki
i ściereczki, a zamiast tego użyj
jednorazowych ręczników i tym
podobnych.
 Wyczyść pokój, gdy mieszkaniec
się porusza. Materace są czyszczone i
dezynfekowane przed ponownym
użyciem.
 Ręczniki i pościel są prane w
razie potrzeby i w temperaturze co
najmniej 60 ° C. Jeśli pościel ma być
używana przez nowego mieszkańca,
przed ponownym użyciem należy ją
wyprać w temperaturze co najmniej
60°C.
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Wymagania dotyczące odległości, oznakowanie
i klimat wewnętrzny we wspólnym domu:
Musi istnieć możliwość zachowania fizycznego dystansu między mieszkańcami,
tj. wszyscy muszą być w stanie przez cały czas zachowywać odległość 1 metra
od siebie. Jeśli nie jest to możliwe, należy użyć ustnika. Odległość mierzy się
„od czubka nosa do czubka nosa”.
W mniejszych pomieszczeniach nie powinno być zbyt wielu mieszkańców.
Dom należy zaaranżować w taki sposób, aby na każdą osobę w świetlicy
przypadało co najmniej 4 m2 powierzchni itp.
Mieszkańcom powinno być łatwo zachować odległość 1 metra: np.
wykonując linie na podłodze lub tym podobne. Jest to szczególnie ważne,
gdy łatwo mogą tworzyć się kolejki, np. przy wspólnych posiłkach lub przed
toaletami.
Domy muszą być wentylowane, aby
zapewnić zadowalającą jakość powietrza i
warunki wilgotnościowe. Na przykład.
poprzez wentylację przez okna lub drzwi lub
przez system wentylacji mechanicznej.

Punkty kontrolne w kuchni
 Urządzone z wystarczającą liczbą
stanowisk w stosunku do liczby
lokatorów. Ewentualnie z
wyznaczoną liczbą ludzi, którzy
mogą jednocześnie przebywać w
kuchni.
 Gotowanie poza kuchnią nie
powinno mieć miejsca.
 Ilość sztućców, szklanek i innych
przyborów powinna być odpowiednia
dla liczby mieszkańców.
 Każdy mieszkaniec powinien mieć
dostęp do szafki do przechowywania własnej żywności oraz do
urządzeń chłodniczych.
 Podawanie dań podczas wspólnych
posiłków. Każdy lokator powinien
po sobie posprzątać po posiłku.
Przed i po posiłku należy zadbać o
higienę rąk jak i spryskanie
powierzchni po wspólnych
posiłkach.
 Kuchnie powinny być często sprzątane, a środki czystości muszą być
dostępne. Mieszkańcy powinni
posprzątać swoje stanowisko po
gotowaniu (przetrzeć stół
kuchenny, wyczyścić naczynia
kuchenne itp.).

Punkty kontrolne do
sypialni / salonów

Punkty kontrolne dla obszarów
wspólnych

 Jedno łóżko pr. użytkownika tak, że nie

 Umeblowane z 4 m2 powierzchni na. lokator

ma miejsca do spania i pościeli bez
dokładnego czyszczenia pomiędzy nimi.

 Szafka, komoda lub coś

podobnego do przechowywania rzeczy
osobistych. Zaleta, jeśli szafkę można
zamknąć.

i rozstał się z liczbą osób, które mogą
przebywać w pomieszczeniu.
 W pomieszczeniach ogólnodostępnych
musi być dostępny środek dezynfekujący do rąk.

 W kuchniach należy udostępnić
środki odkażające do rąk.

Punkty kontrolnech w
toaletach i łazienkach
 Powinna być zapewniona odpowiadnia ilość toalet i łazienek w
stosunku do liczby mieszkańców.
We wszystkich pomieszczeniach
z toaletą musi znajdywać się
umywalka w samym
pomieszczeniu lub przy wejściu.
 Przy umywalkach powinny
znajdywać się jednorazowe ręczniki
papierowe i mydło w płynie.
 Należy przygotować instrukcje
dotyczące prawidłowego mycia rąk,
przetłumaczone na odpowiedni
język i ze zdjęciami. Przy umywalkach/łazienkach musi być również
dostępny środek dezynfekujący do
rąk. Zobacz instrukcje mycia rąk
tutaj  www.baujordtilbord.dk
 Lokatorów należy poinformować,
że nie powinni używać wspólnych
ręczników, umywalki ani prysznica.
 Lokatorów należy poinformować,
że nie powinni przechowywać rzeczy
do higieny osobistej (szczoteczek do
zębów, maszynek do golenia itp.) we
wspólnych toaletach i łazienkach.
 Wspólne toalety należy czyścić
codziennie i w razie potrzeby
Łazienki powinny być również często
czyszczone i, jeśli to możliwe,
wentylowane. Pracodawca musi
zapewnić środki czystości.
Angajatorul trebuie să puna la
dispoziție produse de curățare.
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IZOLACJA PRACOWNIKÓW
ZAKAŻONYCH – LUB PODEJRZANYCH
O ZAKAŻENIE COVID-19
Skuteczna izolacja zakażonych osób
mieszkających w tym samym domu jest
niezbędna, aby zapobiec zakażeniu
innych osób koronawirusem.

Do samoizolacji powinny przejść
osoby, które są zakażone, jeśli
wystąpią u nich objawy COVID-19
lub miały bliski kontakt z osobą
zakażoną.
Pracodawca musi zapewnić możliwość przejścia danego pracownika
przez samoizolację, jeżeli miejsce
zamieszkania jest udostępniane
przez pracodawcę.
Oceniając, gdzie pracownik
powinien przejść izolację można
ewentualnie skontaktować się z
gminą, która może skierować osoby
do miejskich zakładów izolacyjnych.

W związku z izolacją
kluczowym jest zapewnić:
 że pracownik z objawami jest
odizolowany od innych
mieszkańców domu, nawet jeśli
nie czuje się chory.
 że izolowani pracownicy,
którzy muszą wyjść z
domu, np. na badania,
noszą maseczki
 że inni mieszkańcy zwracają
szczególną uwagę na objawy
COVID-19 przez następne 14
dni i w razie potrzeby izolują
się.
 że ma miejsce częste i dokładne
sprzątanie domu oraz że nadal
przestrzegane są ogólne zalecenia dotyczące zapobiegania
rozprzestrzenianiu się infekcji.

Przeczytaj więcej o zapobieganiu zakażenia koronawirusem
 www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere

Większość w Folketingu uchwaliła ustawę przeciwko
rozprzestrzenianiu się infekcji w domach
pracowników.
Prawo musi zapobiegać zakażeniu COVID-19, gdy
pracodawcy udostępniają mieszkania pracownikom.
Tłem dla prawa jest niepokojąca presja infekcji, która
sprawia, że konieczne jest podjęcie szeregu
dodatkowych środków w celu powstrzymania
poważnych konsekwencji rozprzestrzeniania się
covid-19 w społeczeństwie duńskim.
Prawo będzie obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku
włącznie.

Broszura została przygotowana przez BAU Jord til
Bord we współpracy z 3F, Landbrug og Fødevarer i
GLS-A.

www.baujordtilbord.dk

