Łódź, 05.11.2020

Szanowni Pracownicy,

Chcieliśmy potwierdzić, że odnotowaliśmy drugi przypadek zachorowania
na

Covid-19

wśród

pracowników

Bilplast. W

obu

tych

przypadkach

postępowaliśmy zgodnie z zaleceniami Sanepidu.
W związku z powyższym oraz coraz trudniejszą sytuacją epidemiologiczną i
rosnącą ilością zachorowań w kraju Zarząd Spółki podjął następujące kroki w celu
zmniejszenia ryzyka zakażenia na terenie zakładu:
•

wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w każdym obszarze (nawet przy
stanowisku oddalonym powyżej 2m)

•

podpisanie umowy z laboratorium Diagnostyka w celu przeprowadzenia
komercyjnych badań na obecność koronawirusa dla pracowników Spółki jeśli
zajdzie taka potrzeba. Decyzja o skierowaniu na takie badania będzie
podejmowana indywidualnie

•

podpisanie umowy na wykonywanie specjalistycznej dezynfekcji pomieszczeń na
terenie zakładu 1x w tygodniu (pierwsza dezynfekcja odbędzie się już w najbliższą
niedzielę),

•

zakupienie pulsoksymetrów do pomiaru saturacji krwi – urządzenie takie w
sytuacji koniecznej będzie pożyczane pracownikom – jeśli ktoś z Pracowników lub
ich rodzin ma potrzebę wypożyczenia takiego urządzenia – prosimy o kontakt z
Mateuszem Rutowiczem

•

kontynuacja pomiaru temperatury ciała

•

zwiększenie ilości dystrybutorów do dezynfekcji rąk

•

ograniczanie ilość pracowników przebywających jednocześnie na palarni - max 2
osoby

•

ograniczenie ilość osób na jadalni – max 4 osoby

•

osoby pracujące w biurach proszone są o spożywanie posiłków w biurze lub w
pomieszczeniu 209 (też max 4 osoby)

•

wprowadzenie ograniczenia co do liczby osób przebywających w 1 pomieszczeniu
biurowym – max 4 osoby

Prosimy o zachowywanie dystansu i respektowanie obowiązujących
zasad na terenie zakładu. W przypadku nie stosowania się do obowiązujących
zasad będziemy zmuszeni do wyciągania konsekwencji w postaci utraty części
nagrody za postawę, a w rażących przypadkach kary dyscyplinarnej na podstawie
kodeksu pracy (upomnienie, nagana, kara pieniężna). Liczymy na Państwa
odpowiedzialność i zrozumienie powagi sytuacji i mamy nadzieję że powyższe
konsekwencje nie będę musiały być stosowane.

Warto zauważyć, że niektóre z powyższych rozwiązań zostały zgłoszone
bezpośrednio przez pracowników z różnych działów, dlatego też apelujemy o
zgłaszanie wszelkiego rodzaju pomysłów - chętnie je poznamy i postaramy się je
niezwłocznie wdrożyć.

Z poważaniem,

Zarząd Bilplast

