
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2020 

Dyrektora BPMiG w Łazach 

 

 

 

 

 

Procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 

pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach 

 

1. Pracownicy biblioteki w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów, nie 

powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub nr 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na 

stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

niezwłocznie pracownik zostaje odsunięty od pracy i udaje się transportem 

indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik 

oczekuje na transport w miejscu , w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go 

od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników, powiadomić 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu tel. 326721210, 

782180, 501346830, 607131032 i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji 

i poleceń lub wdrożyć dodatkowe procedury jeśli będą zalecone przez PSSE. 

 

 

3. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik i przeprowadzić 

rutynowe sprzątanie z dezynfekcją powierzchni dotykowych (np. klamki, poręcze, 

uchwyty itp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 8/2020 

Dyrektora BPMiG w Łazach 

 

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u czytelnika zakażenia koronawirusem 

 

1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe 

samopoczucie, trudności w oddychaniu, czytelnik nie może zostać wpuszczony na 

teren placówki. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do 

najbliższego oddziału zakaźnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu, celem konsultacji 

z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 lub 

112. 

2. Pracownicy, w których obecności zaistniał incydent, ustalają obszar, w którym 

poruszała się i przebywała osoba, a następnie należy przeprowadzić rutynowe 

sprzątanie z dezynfekcją powierzchni dotykowych (np. klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

 

3. Należy ustalić listę pracowników oraz czytelników (jeśli to możliwe) obecnych w tym 

samym czasie w części obiektu, w której przebywał czytelnik i stosować się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (przekazane pracownikom), odnoszące 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym.  

 


