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INFORMACJA  
DO FIRM WYKONAWCZYCH WYKONUJĄCYCH  

PRACE/PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE NORDKALK SP. Z O.O.  
PODCZAS PANDEMII KORONOWIRUS (COVID-19) 

 
 
Szanowni Państwo,  
 
 W związku z panującą pandemią Koronowirusa (COVID-19), Nordkalk Sp. z o.o., informuje: 
  
− Kierownictwo, osoby dozoru firmy wykonawczej mają obowiązek upewnić się, że żaden 
z zatrudnionych pracowników mający wykonywać pracę na terenie Zakładów Nordkalk Sp. z o.o. 
nie przebywał w ciągu ostatnich 14 dni za granicą, jak również nie miał kontaktu z osobą potencjalnie 
zarażoną wirusem COVID-19. Ponadto nie wykazuje objawów kaszlu, kichania, goraczki, duszności lub 
innych problemów z oddychaniem. 

- Pracownicy firm wykonawczych wjeżdżający/wykonujący pracę na terenie Zakładów Nordkalk Sp. 
z o.o., są zobowiązani do poddania się kontroli temperatury ciała przy użyciu termometru 
bezdotykowego. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury ciała lub odmowy poddania się 
kontroli, osoba taka/firma nie zostanie wpuszczona na teren danego zakładu.  

− Pracownicy firm wykonawczych zobowiązani są do przestrzegania zasad przyjętych przez Nordkalk 
Sp. z o.o. 

Zasady: 

1. Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających 

zawierających alkohol. 

Ręce należy myć przez ok. 30 sek. mydłem i ciepłą wodą. Po umyciu, dłonie wycieramy 

w jednorazowe ręczniki papierowe. Nie używamy suszarek.  

W przypadku, braku dostępu do dostępu do wody i mydła, ręce należy dezynfekować preparatem 

do dezynfekcji. 

Wyposażenie pracowników w płyny do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. 

2. Kiedy kichasz lub kaszlesz, będąc między ludźmi, zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym 

łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę (jeżeli jest to możliwe to do foliowej torebki) i umyj ręce. 

3. Unikaj dużych skupisk ludzkich oraz bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszel. 

Prowadząc rozmowę z drugą osoba staraj się zachować odległość co najmniej  2 - 2,5m. 

4. Pracownikom nie wolno wchodzić do szatni w grupach większych niż 10 osób.  

Za kontrolę nad dostępem do szatni odpowiada osoba dozoru. 
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5. Spożywanie posiłków może się odbywać tylko indywidualnie (nie w grupach) lub z zachowaniem 

przynajmniej 2 metrowej odległości. Przerwy śniadaniowe należy odbywać w ustalonych przez 

osoby dozoru godzinach. Należy zachować wszelkie środki ostrożności w pomieszczeniach 

socjalnych. 

6. Unikaj dotykania oczu, nosa, ust. 

7. Czyść/dezynfekuj powierzchnie, których dotykasz. 

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich 

rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać również o regularnym czyszczeniu/dezynfekowaniu 

takich miejsc jak powierzchnie biurka, stółu czy blatów kuchennych. 

8. Jeśli masz gorączkę, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem bezzwłocznie, telefonicznie 

powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego 

lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego, poinformuj o odbytych wcześniej dalekich podróżach, itp.  

WAŻNE Numery telefonów:  

Infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590 

Najbliższy Oddział Zakaźny (+48) 41 363 7131 Kielce, ul. Radiowa 7 

Najbliższy Inspektor Sanitarny (+48) 41 345 46 22, ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce 

Lista oddziałów zakaźnych wskazanych dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem 

Województwo Świętokrzyskie 

✓ Kielce - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Klinika Chorób Zakaźnych, 

Radiowa 7, Oddział zakaźny Dziecięcy, ul. Grunwaldzka 45 

✓ Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. 

Grunwaldzka 25 

✓ Busko-Zdrój - Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Oddział Chorób Zakaźnych, 

Bohaterów Warszawy 67 

✓ Starachowice - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, Oddział Chorób Zakaźnych, 

Radomska 70 

 

9. Przestrzegaj kategorycznego zakazu przychodzenia do pracy mając jakiekolwiek 

symptomy/objawy choroby tj. podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, ból mięśni, itp 

10. Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka. 
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 − W przypadku odmowy przestrzegania zasad, pracownik/firma nie będzie wpuszczony/a na teren 
Zakładu Nordkalk Sp. z o.o.  

 
Pragniemy Państwa zapewnić, że Nordkalk Sp. z o.o. podejmuje szereg działań minimalizujących 
możliwość pojawienia czy rozprzestrzeniania się zagrożeń związanych z koronawirusem we 
wszystkich lokalizacjach Spółki. 
 
Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę, na konieczność wyposażenia Państwa pracowników  
przebywających na terenie Zakładów Nordkalk Sp. z o.o. w dodatkowe środki ochronne takie jak 
rękawiczki jednorazowe czy maseczki.  
 

Poinformowanie pracowników o niniejszych zasadach leży w gestii kierownictwa firmy wykonawczej. 

 


