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Środki zapobiegające infekcjom w codziennej 
działalności projektowej w zakładzie produkcyjnym 
BASF w Schwarzheide  

 
 

 

 

Zakład produkcyjny BASF w Schwarzheide podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu 
przestrzegania zakazu kontaktowania się, który został zalecony przez rząd RFN 22 
marca 2020 r., a także w celu zapobiegania infekcjom w miejscu pracy poprzez 
wielowarstwowy i zintegrowany pakiet środków. Ich nieustannego wdrażania domagają 
się wszystkie osoby pracujące na miejscu.  
 
 
1.1 Preambuła: 

1.1. Wszystkie osoby, które obecnie nie są pilnie potrzebne na miejscu, muszą pracować 
zdalnie w domu 

1.2. Wszystkie osoby znajdujące się na miejscu są proszone o stosowanie się do 
obowiązujących środków i wytycznych oraz o ich odpowiednie wdrażanie. 

1.3. Na całym terenie ogłoszenia, oznakowania, plakaty i ulotki zwracają uwagę na osobiste i 
zakładowe środki higieny 

1.4. Wszystkie osoby znajdujące się na miejscu obowiązują takie same wytyczne dotyczące 
środków dystansowania społecznego i muszą je w pełni wdrażać 

1.5. Każdy członek kadry kierowniczej, każda firma i każdy wykonawca jest zobowiązany do 
informowania swoich pracowników o podjętych i aktualnie obowiązujących środkach i 
wytycznych oraz do monitorowania ich przestrzegania 

 
 

2. Środki w miejscu pracy, na przykład na placach budowy, w miejscach montażu, 
warsztatach, biurach, pomieszczeniach socjalnych i świetlicach:  

2.1 Wszystkie osoby są poinstruowane, aby zachować minimalną odległość 1,50 metra od 
najbliższego rozmówcy 

2.2. Podczas wykonywania koniecznych tymczasowych lub stałych prac, w których minimalna 
odległość jest mniejsza niż 1,50 m przez ponad 15 minut, należy zasłaniać usta i nos, 
nosić okulary z osłoną boczną i stosować inne środki ochrony, pod warunkiem że nie 
zakłóca to przebiegu pracy i nie jest sprzeczne z zasadami ratowania życia. 

2.3. Narady, ustalenia, spotkania itp. należy ograniczyć do absolutnego minimum i najlepiej 
przeprowadzać je za pomocą mediów elektronicznych (Telcos, Webex lub podobnych)  

2.4. Jeśli wymagane jest osobiste spotkanie w zamkniętych pomieszczeniach, należy wybrać 
możliwie największe pomieszczenia konferencyjne  
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2.5. Maksymalna liczba osób, które mogą przebywać jednocześnie w pokojach biurowych, 
pomieszczeniach socjalnych i świetlicach, jest mocno ograniczona w zależności od 
wielkości pomieszczenia. Należy przy tym przestrzegać minimalnej odległości 1,50 m 

2.6. W pomieszczeniach zamkniętych należy po upływie maksymalnie 15 minut zapewnić 
wydajną wentylację obwodową, trwającą co najmniej 5 minut 

2.7. Zasadniczo nie powinno dochodzić do koncentracji ludzi i należy unikać „tłoku”, np. po 
zakończeniu pracy lub narady  

2.8. Tam, gdzie to możliwe, zmiany lub zespoły robocze muszą być podzielone na kilka małych 
grup o jak najmniejszej liczbie wzajemnych kontaktów, np. poprzez określenie różnych 
obszarów roboczych lub działań 

2.9. Należy w miarę możliwości unikać równoległej pracy zmianowej lub zespołów roboczych 
w tych samych obszarach roboczych lub działań 

2.10. Przekazywanie zmian, o ile nie jest to krytyczne z punktu widzenia technologii pracy, nie 
odbywa się już „twarzą w twarz”, lecz drogą elektroniczną lub pisemną. Personel 
zmianowy zobowiązany jest do samodzielnego czyszczenia powierzchni, które są często 
dotykane 

2.11. O ile to możliwe, zespoły powinny codziennie wykonywać swoje zadania w tym samym 
składzie i nie powinny być poddawane rotacji (np. zespoły montażowe)  

2.12. Skład zespołów roboczych należy dokumentować w sposób ciągły i pełny. 
Odpowiedzialny jest odpowiedni członek kadry (np. brygadzista, kierownik zespołu, 
mistrz, menadżer projektu itp.). Sale konferencyjne należy wykorzystywać jako 
dodatkowe pomieszczenia wypoczynkowe i świetlice 

2.13. Czasy przerw dla poszczególnych obszarów pracy muszą być dobrane w taki sposób, 
aby można je było realizować w różnych godzinach 

2.14. Obowiązuje plan czyszczenia wymagający większej higieny. Jego realizacja jest 
regularnie weryfikowana  

2.15. Dostęp do dyspozytorni posiada tylko personel, który musi wykonać określone zadania. 
Należy ograniczyć do minimum zarówno liczbę, jak i długość pobytu 

2.16. Dystans społeczny należy zachowywać również podczas jazdy wszelkimi pojazdami 
mechanicznymi na terenie zakładu. W trakcie jazdy w pojeździe mogą znajdować się 
maksymalnie 2 osoby. W przypadku organizowanego przez BASF autobusu 
wahadłowego BASF określi i wdroży zasady określone w programie Dystansu 
Społecznego 

2.17. W jednoosobowych kabinach (np. w ciągnikach, kabinach dźwigów, wózkach widłowych 
itp.) nie może przebywać więcej niż 1 osoba 

2.18. W razie konieczności udania się do odpowiednich punktów zbiórki w przypadku 
postanowień zakładowych, alarmów lub zdarzeń również należy przestrzegać minimalnej 
odległości 1,50 m. Nie dotyczy to wewnątrzzakładowych punktów zbiórki, które są 
obowiązkowe ze względu na istniejący GBU. W sytuacjach zagrożenia służby ratownicze 
są zwolnione z tych przepisów 

 

 

3. Środki w pomieszczeniach sanitarnych, przebieralniach i kontenerach dla palaczy 

W przypadku korzystania z pomieszczeń sanitarnych na początku i na końcu zmiany 
obowiązują następujące zasady w zakresie zmiany odzieży własnej lub roboczej: 

3.1. Minimalna odległość między osobami musi wynosić co najmniej 1,50 metra 
3.2. Przy wspólnych prysznicach należy korzystać tylko z co drugiego prysznica  
3.3. Czyszczenie pomieszczeń sanitarnych musi odbywać się kilka razy dziennie, szczególnie 

pomiędzy zmianami 
3.4. Należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń sanitarnych 
3.5. Należy przestrzegać i stosować się do uwag dotyczących środków higieny osobistej i 

zakładowej 



Strona 3 17.04.2020 r. 

Sztab Kryzysowy Schwarzheide            Wersja 04/17.04.2020 r. 

3.6. W odniesieniu do kontenerów dla palaczy obowiązują następujące zasady: 

3.6.1 Jednoczesne użytkowanie tylko przez 2 osoby, przy zachowaniu minimalnej odległości 
1,50 metra 

3.6.2 Należy nieustannie wietrzyć kontenery dla palaczy 
 
 

4. Zalecenia dotyczące korzystania z zewnętrznego zakwaterowania i dojazdu do 
miejsca 

W przypadku, gdy osoby pracujące na miejscu są zakwaterowane w hotelach, pensjonatach 
lub innych zewnętrznych obiektach noclegowych, obowiązują następujące zalecenia: 

4.1. Należy unikać zakwaterowania we wspólnych pomieszczeniach lub pokojach 
wieloosobowych 

4.2. Zakwaterowanie pokoju maksymalnie przez 2 osoby 
4.3. Należy unikać rotacji zakwaterowania pokoju 
4.4. Należy zapewnić intensywne czyszczenie pomieszczeń sanitarnych.  

Podróże z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy lub podróże służbowe w celu 
rozpoczęcia pracy podlegają tym samym zaleceniom, co zasady dotyczące pojazdów 
wymienione w punkcie opisującym środki w miejscu pracy: 

4.5. Dystans społeczny musi być zachowany również podczas jazdy samochodem osobowym, 
minivanem lub porównywalnym pojazdem. W trakcie jazdy w każdym pojeździe mogą 
znajdować się maks. 2 osoby 

4.6. Ponadto zaleca się, aby podczas dojazdu do placu budowy przewożone były zawsze te 
same grupy osób. 

 
 

5. Środki przy bramach zakładu 

5.1. Ochrona za pomocą szyb organicznych, np. na stanowisku obsługi dostaw samochodów 
ciężarowych i ruchu klientów 

5.2. W trakcie procedury obsługi pracownicy ochrony sprawdzają dostawców i kierowców 
samochodów ciężarowych za pomocą informacji oraz kwestionariusza w zakresie 
rozpoznawalnych klasycznych objawów potencjalnego zakażenia koronawirusem i 
odrzucają podejrzane przypadki 

5.3. Kierowcy samochodów ciężarowych, którzy przybywają z obszarów ryzyka i muszą 
wykonywać przewozy na lub przez teren zakładu, mogą opuszczać swoje kabiny 
kierowcy tylko na żądanie.  

5.4 Między osobami oczekującymi a personelem obsługującym należy zachować minimalną 
odległość wynoszącą 1,50 metra. 

 

Ścisłe przestrzeganie wymienionych środków jest stale monitorowane m.in. przez ochronę 
zakładu i wymagane jest ich wdrożenie. Aktualny rozwój sytuacji lub korekty zostaną 
obwieszczone bezzwłocznie. 

 

W razie wątpliwości obowiązuje niemiecka wersja dokumentu. 
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