
Witamy

na szkoleniu

Koronawirus
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• Koronawirus jest problemem w całym świecie 

pracy, również w branży zielonej.

• W celu zapewnienia stałego wypłaszczenia 

krzywej zakażeń, należy podjąć specjalne środki 

ochronne na stanowisku pracy. 

• Mogą Państwo pomóc w uniknięciu zakażenia 

innych ludzi koronawirusem.

Przedmowa
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• Koronawirus jest nowy.

• Ludzie na całym świecie chorują z 

powodu tego wirusa, również w 

Niemczech.

• Większość ludzi nie ma jeszcze 

żadnej odporności na tego wirusa. 

Nie ma też żadnego leku ani 

szczepionki.

• Wielu naukowców już nad tym 

pracuje.

Co sprawia, że ten wirus jest tak 

niebezpieczny?
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Jak dochodzi do zakażenia?

• przez krople w powietrzu 

(kichanie, kaszel)

• z zanieczyszczonych dłoni 

na błony śluzowe (usta, 

nos, oczy)

• od zakażenia do 

pojawienia się choroby 

może upłynąć 2 - 14 dni
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Objawy choroby

• Utrata smaku i węchu

• Ból gardła

• Gorączka

• Kaszel

• Problemy z oddychaniem

• Bóle głowy

• Uczucie słabości

W przypadku pojawienia się 

objawów proszę poinformować 

swojego lekarza i pracodawcę. 

często bez 

objawów 
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Objawy choroby

Utrata 

węchu

Utrata 

smaku

Gorączka Kaszel
Ból gardła

Uczucie 

słabości
Katar Problemy 

podczas 

oddychania
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Jak zapewnić sobie właściwą ochronę

Jeśli masz kaszel i 

gorączkę, zostań w domu.

Kasłaj i kichaj w zgięcie 

łokcia lub w 

chusteczkę, nie na rękę.
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Jak zapewnić sobie właściwą ochronę

Zachowaj co najmniej 1,5 m 

odstępu od innych!

Jeżeli nie można zachować 

tego odstępu, noś nakrycie 

na usta i nos.
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Utrzymaj odstęp 1,5 m

• także w pomieszczeniach 

zamkniętych (np. w 

warsztacie i 

pomieszczeniach 

socjalnych).

• Otwieraj okna i wietrz 

regularnie.

• Przy dobrej pogodzie rób 

przerwy na zewnątrz.
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Regularnie myj ręce

• Myj je dokładnie z 

użyciem mydła i wody 

przez 20 sekund.

• Zwłaszcza po 

skorzystaniu z toalety i 

przed każdym spożyciem 

pokarmu.
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Na to powinieneś zwrócić uwagę

Nie dotykaj rękoma twarzy.

Nie podawaj dłoni.
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Użytkowanie osobiste

Jeśli jest to możliwe, 

nie używaj narzędzi i 

sprzętu z kilkoma 

osobami 

jednocześnie.

Jeżeli nie jest to 

możliwe, dezynfekuj 

uchwyty i myj ręce.
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Dostępne na stronie: https://www.svlfg.de/corona-info

Plakat w zakładzie

Instrukcja 

zakładowa jest 

wywieszona.

Zawiera ona 

informacje na temat 

środków ochronnych 

u nas w zakładzie.

https://www.svlfg.de/corona-info


14

Plakat w zakładzie

Plakat jest 

wywieszony w 

zakładzie i zawiera 

informacje na temat 

środków ochronnych, 

których należy 

przestrzegać.
Dostępne na stronier: https://www.svlfg.de/corona-info

https://www.svlfg.de/corona-info
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Jeśli masz pytania …

chętnie odpowiemy na nie

pod numerem telefonu

0561 785 10010.

Twoje SVLFG 
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