
KORONAWIRUS
vademecum wiedzy dla pracodawcy

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRACODAWCY W TEJ SYTUACJI?

FIRMY MOGĄ PODJĄĆ RÓŻNE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE,    
     MAJĄCE NA CELU   OGRANICZENIE RYZYKA, TAKIE JAK:

Pracodawca może zachęcać pracownika, by ten udał się do 
lekarza oraz aby nie pojawiał się w miejscu pracy. W przypadku 
odmowy skorzystania z porady lekarskiej przez takiego 
pracownika, pracodawca może nie dopuścić go do pracy.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może również 
wysłać pracownika na obowiązkowe badania okresowe.

W przypadku realnego zagrożenia życia lub zdrowia  pracodawcy 
nie mogą dopuścić pracowników do świadczenia pracy.

Zgodnie z zasadami Głównego Inspektora Sanitarnegow obszarze postępowania 
epidemiologicznego i medycznegow związku z ryzykiem zawleczenia na obszar 
Polski nowego koronawirusa (SARS-COv-2) pracodawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego zgłoszenia do właściwego organu Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej każdego podejrzeniao zakażeniu wirusem oraz - w przypadku 
potwierdzenia przypuszczeń - niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 
innych pracowników.

Pracodawcy, których pracownicy powracają z terenów objętych koronawirusem, 
jeżeli nie jest możliwe świadczenie przez nich pracy zdalnej, może okresowo 
zwolnić ze świadczenia pracy. Zwolnienie ze świadczenia pracy w obecnej 
sytuacji jest możliwe bez naruszenia przepisów kodeksu pracy. Może mieć ono 
jednak miejsce wyłącznie wtedy, kiedy odbywa się to za wypłatą pełnego 
wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy. 

Kierowanie pracownika na wyjazd służbowy do miejsca, gdzie istnieje ryzyko 
zakażenia chorobą noszącą znamiona epidemii, jest sprzeczne 
z obowiązkami pracodawcy: pracownik ma prawo odmówić odbycia podróży 
służbowej do rejonów zagrożonych zarażeniem.

W miarę możliwości - praca zdalna z domu

W przypadku, kiedy pracownik przebywał za granicą 
- w miejscu, gdzie odnotowano wiele przypadków zachorowania
- zaleca się aby przez dwa tygodnie przebywał w domu

Ograniczenie czasu przebywania w pracy

Dezynfekcję miejsca w którym przebywają pracownicy oraz 
zapewnienie niezbędnych środków higieny (mydła 
antybakteryjnego)
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