
Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki

i techniki. Zatem w przypadku wykrycia chociażby jednego potwierdzonego przypadku zachorowania

na koronawirusa wśród pracowników, powinien on niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

oraz ustalić krąg osób, które miały styczność z osobą zarażoną.

Zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem

Sanitarnym pracownik spełniający kryteria kliniczne (Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden

z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego gorączka, kaszel, duszność.) lub kryteria

epidemiologiczne (każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno

z następujących kryteriów: podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowania

koronawirusa SARS-CoV-2; miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt

z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym); pracowała lub przebywała jako

odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-

CoV-2.) powinien:

▪ bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,

▪ i zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Również zgodnie z powyższymi zaleceniami osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się

dobrze, i nie mają objawów choroby, nie rozprzestrzenią infekcji na inne osoby, jednak zaleca im się:

▪ pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji -

codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

▪ poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, w szczególności udostępnienie

numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu

zdrowia,

▪ jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy

z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną

lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony

zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
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Natomiast osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

▪ nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych

aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

Zgodnie ze znowelizowanym od dnia 8 marca 2020 r. przepisem art. 34 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń

i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę

zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Natomiast osoby zdrowe, które pozostawały w styczności

z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi

epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc

od ostatniego dnia styczności). Za okres kwarantanny lub izolacji przysługuje takie samo wynagrodzenie jak

w przypadku innej choroby lub zasiłek chorobowy. Warto w tym miejscu wspomnieć również o art. 33 ust 2 pkt

1 – 3 ww. ustawy, z której wynika, że w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych

państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze

decyzji:

1. wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,

2. nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń,

3. nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe - ich zniszczenie.

W zależności od ustaleń pracodawca może zostać zmuszony do zamknięcia całości lub części zakładu pracy,

chyba że jest w stanie zlecić pracownikom pracę zdalną.

Pracodawca niezobowiązany do zamknięcia zakładu pracy powinien natomiast podjąć dodatkowe środki

ostrożności takie jak odkażenie pomieszczeń oraz sprzętu i narzędzi wykorzystywanych przez pracowników

podczas wykonywania przez nich obowiązków, czy zapewnić pracownikom dodatkowe środki higieniczne

(np. żeli dezynfekujących) oraz w każdym czasie przypominać o zasadach zwiększonej higieny (np. poprzez

plakaty, czy instrukcje) - tak aby zminimalizować ryzyko zarażenia i móc w przyszłości wykazać, że w miarę

swoich możliwości chronił pozostałych pracowników.

Pracodawcy powinni pamiętać, że zgodnie art. 165 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego - kto sprowadza

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach m.in. powodując

zagrożenie epidemiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej podlega karze

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

ALERT PRAWNY COVID-19 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedzi na pytania nadesłane przez firmy członkowskie Związku Pracodawców
Pomorza i Kujaw

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k., ul. Lubicka 53, 87-100 Toruń,
(+48) 724 679 513 torun@ostrowski-legal.net      www.ostrowski.legal

W tym miejscu warto wspomnieć również o tym, że w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom

bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy

wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo

powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
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Natomiast jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa powyżej,

pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się

od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa powyżej. Za czas

powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których

mowa powyżej, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
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Powyższa odpowiedź nie stanowi porady prawnej, która może być udzielona po przedstawieniu szczegółowego stanu faktycznego sprawy.
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