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Cząd przedstawił swój plan działania z powodu COVID-19 na rzecz łagodzenia 
ograniczeń w ramach Lockdown. Plan działania określa każdy etap procesu w 
czterech krokach, analizując i ponownie oceniając dane i wpływ złagodzeń,  
przed przejściem do następnego kroku. Ograniczenia będą stopniowo łagodzone 
w celu ożywienia gospodarczego co zapewni ochronę źródeł utrzymania, ale 
będzie to przeprowadzone w sposób bezpieczny i nadal chroniący narodową  
służbę zdrowia - NHS. 

Firmy nie mogą prowadzić działalności w taki sam sposób, jak robiły to wcześniej. 
Każda firma musi zapewnić, że jest bezpieczna pod kątem COVID-19 i może 
zapewnić klientom społeczne zdystansowanie, zanim będzie mogła ponownie 
otworzyć działalność. 

Środki te mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa Twojej firmy, personelu 
i klientów, a także szerszej społeczności i pomogą przywrócić zaufanie 
społeczeństwa do centrów naszych miast.

Bezpieczna praca
Prosimy poświęć czas na zapoznanie się z wytycznymi 
rządu, które mają na celu pomoc pracodawcom, 
pracownikom i osobom samozatrudnionym zrozumieć, 
jak bezpiecznie pracować podczas pandemii COVID-19.

Rząd określił kluczowe kroki, które muszą być 
podjęte w celu bezpiecznej pracy:

1. Przeprowadzenie oceny ryzyka pod katem COVID-19

2.  Bardziej regularne sprzątanie

3. Przypomnij swoim gościom i pracownikom,  
 aby nosili osłony twarzy

4. Upewnij się, że wszyscy spełniają wymogi   
 społecznego dystansowania

5.  Zapewnij odpowiednią wentylację 

6.  Korzystanie z systemu NHS Test and Trace 
Pełne wskazówki dostępne są na stronie:  
www.gov.uk/guidance/working-safely-during-
coronavirus-covid-19

 

Oceny ryzyka
Rząd zaleca przedsiębiorstwom i pracodawcom 
przeprowadzenie oceny ryzyka na piśmie przed 
ponownym otwarciem działalności i wyświetlenie w 
swoich lokalach komunikatu “Staying COVID-19 Secure 
in 2021”. Wskazówki można znaleźć tutaj: www.hse.
gov.uk/simple-health-safety/risk/risk-assessment-
template-and-examples.htm 

Bezpieczeństwo pod kątem 
COVID-19 
Każda firma ma prawny obowiązek chronić swoich 
pracowników, klientów i inne osoby, na które ma 
wpływ ich działalność gospodarcza przed ryzykiem 
zakażenia koronawirusem. Zachęcamy do zapoznania 
się i działania zgodnie z dostępnymi wskazówkami, aby 
Twoja firma była bezpieczna pod kątem COVID-19.

Środki przymusu są ostatecznością, ale należy 
pamiętać, że firma lub lokal łamiący przepisy prawa 
(przepisy COVID-19) popełni przestępstwo. Firmy 
i lokale, które naruszają prawo, mogą podlegać 
zakazom, karze grzywny lub zamknięciu.

Kampania biznesowa COVID-Safe
Kampania biznesowa COVID-Safe została stworzona, 
aby wspierać firmy w działaniu w sposób bezpieczny pod 
kątem COVID. Właściciele firm, wypełniając kwestionariusz 
COVID-Safe, na stronie (https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/974839/staying-covid-
secure-poster-ventilation.pdf), oświadczają, że stosują 
się do wytycznych rządowych, aby działać w zakresie 
bezpiecznych parametrów w celu ochrony klientów i 
pracowników. 

Firmy spełniające wszystkie kryteria, otrzymają 
spersonalizowany plakat „COVID-Safe Business”, 
który może być powieszony w lokalu, dając dodatkowe 
zaufanie dla klientów. Dowiedz się więcej na stronie  
www.haringey.gov.uk/covid-safe-business-campaign  
 
 

Szczepienia
Ważne jest, aby nadal przestrzegać środków 
bezpieczeństwa w pracy, nawet jeśli pracownicy: 

• Otrzymali negatywny wynik test 
• Zostali zaszczepieni 

Jesteśmy tutaj, aby pomóc
Jest to trudny czas dla firm i Rada Haringey jest tutaj, 
aby pomóc. Jeśli potrzebujesz dodatkowych porad, 
na temat tego jak sprawić, aby Twoja firma spełniała 
wymogi bezpieczeństwa pod kątem COVID-19 i 
aby mogła zostać ponownie otwarta w bezpieczny 
sposób, prosimy o kontakt z nami. Można się z nami 
skontaktować pod adresem Covid19concerns@
haringey.gov.uk w sprawie ogólnego wsparcia dla firm, 
w tym jak uzyskać dostęp do dostępnych dotacji. Aby 
trzymywać nasz biuletyn dla firm, prosimy wysłać e-mail 
pod adres business@haringey.gov.uk

Kontrola pod kątem legionellozy
Jeśli system wodny w Twoim lokalu był statyczny lub 
miał bardzo ograniczone użycie, należy upewnić się, że 
woda jest bezpieczna do spożycia przed ponownym 
otwarciem firmy. Dostępne są wytyczne, które pomogą 
zminimalizować ryzyko choroby legionistów -  
www.hse.gov.uk/coronavirus/legionella-risks-
during-coronavirus-outbreak.htm 

Certyfikaty bezpieczeństwa
Upewnij się, że wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa i 
higieny pracy są nadal ważne: np. Bezpieczeństwo instalacji 
gazowych, bezpieczeństwo instalacji elektrycznych, 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ocena pod kątem 
antyterrorystycznym
Jeśli Twoja firma będzie ponownie otwarta, należy 
przeprowadzić ocenę ryzyka, aby pomóc zrozumieć 
zagrożenia, z którymi firma i klienci mogą się zmierzyć 
i podjąć odpowiednie działania. Policja Met Police 
opracowała porady na temat środków chroniących przed 
terroryzmem na stronie www.met.police.uk/advice/
advice-and-information/t/terrorism-in-the-uk/

Zasoby szkoleniowe można znaleźć na stronie www.gov.
uk/government/news/act-awareness-elearning

System Track and Trace
Prosimy pamiętać: 

• Udostępnij oficjalny plakat z kodem QR NHS
• Poproś wszystkich klientów i odwiedzających o 

zeskanowanie kodu QR NHS lub podanie swoich 
danych kontaktowych

• Prowadź rejestru wszystkich pracowników, w tym 
godziny ich zmian

• Udostępnij alternatywną metodę zbierania danych 
kontaktowych, dla klientów, którzy nie posiadają 
smartfonu

• Przechowuj informacje bezpiecznie przez 21 dni 
Szczegóły można znaleźć na stronie www.gov.uk/
guidance/maintaining-records-of-staff-customers-
and-visitors-to-support-nhs-test-and-trace

W dniu 12 kwietnia następujące działalności mogą 
ponownie otworzyć: 

•	 Wszystkie	sklepy	i	działalności	gospodarcze	
sprzedaży	detalicznej

•	 Zakłady	oferujące	zabiegi	kosmetyczne	i	higieny	
osobistej	(usługi	bliskiego	kontaktu,	takie	jak	
fryzjerzy,	tatuażyści,	salony	paznokci	itp.)

•	 Biblioteki
•	 Większość	atrakcji	na	świeżym	powietrzu
•	 Usługi	rekreacyjne	w	pomieszczeniach	do	użytku	

indywidualnego	(np.	siłownie)
•	 Samodzielne	zakwaterowanie	(tylko	do	użytku	

jednego	gospodarstwa	domowego)
•	 Wszystkie	zajęcia	dla	dzieci
•	 Gastronomia	na	świeżym	powietrzu	 

(puby,	restauracje,	kawiarnie	itp.	–	patrz	poniżej)
•	 Grupy	dla	rodziców	i	dzieci	w	pomieszczeniach	

(max.	15	rodziców)	
Oczekujemy, że w najbliższych tygodniach zostaną 
wydane dalsze wytyczne i wyjaśnienia, które pomogą 
ustalić, w jaki sposób środki i kontrole będą stosowane, 
jednak oczekuje się, że poprzednia interpretacja i 
doradztwo będą nadal stosowane.

Jeśli przyszłe daty będą miały ulec zmianie, rząd 
zobowiązał się do ogłoszenia zmian z tygodniowym 
wyprzedzeniem, więc prosimy śledzić na bieżąco 
informacje dostępne w mediach i na stronie  
www.gov.uk/coronavirus. 

Ta broszura będzie wspierać bezpieczne ponowne 
otwarcie Twojej działalności. Dostępne są 
również wersje specyficzne dla danych sektorów 
gospodarczych i tłumaczenia na stronie  
www.haringey.gov.uk/business.

Krok 1

8 marca Spotkania dwóch gospodarstw domowych  
na świeżym powietrzu w otwartych przestrzeniach. 

29 marca Zasada sześciu osób oraz sporty na 
świeżym powietrzu.

Krok 2

12 kwietnia Otwarcie sklepów z artykułami 
niespożywczymi. Otwarcie gastronomii, ale tylko z 
miejscami na świeżym powietrzu. Zasada sześciu osób 
lub nieograniczona liczba osób z dwóch gospodarstw 
domowych.

Krok 3

17 maja Gastronomia w pomieszczeniach, zajęcia na 
siłowni, imprezy.

Krok 4

21 czerwca Imprezy w plenerze z dużą liczbą osób.

reopening@haringey.gov.uk        
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 Przyjmuj płatności kartą lub płatności zbliżeniowe 
– staraj się unikać płatności gotówką.

 Klienci nie mogą gromadzić się wewnątrz czy na 
zewnątrz lokalu. Poproś ich, aby odeszli zaraz po 
zakończeniu zakupu.

 Należy często czyścić i dezynfekować wszystkie 
punkty kontaktowe dłoni w pomieszczeniach, 
takie jak klamki od drzwi i lady. 

 Rozważ udostępnienie płynu do dezynfekcji rąk 
klientom, którzy wchodzą do lokalu. 

 Przebieralnie w sklepach odzieżowych muszą 
pozostać zamknięte. 

 Czy toalety muszą być otwarte? Jeśli tak, 
upewnij się, że są one regularnie myte i 
zminimalizuj punkty dotykowe dla klienta, np. 
klamki do drzwi. 
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Doradztwo dla firm w zakresie  
społecznego dystansowania

Środki ochrony dla klientów
 Skorzystaj z mediów społecznościowych/

witryny i okna sklepu, aby wyjaśnić swoje plany 
i procedury ponownego otwarcia. Poinformuj 
swoich klientów, w jaki sposób rozwiązujesz 
wszelkie problemy związane ze zdrowiem i 
bezpieczeństwem, i poinformuj ich o wszelkich 
wprowadzonych zmianach, np. takich jak: 
dni otwarcia, godziny otwarcia, jak stać w 
kolejce, nowe zasady dostaw, obsługa klienta, 
asortyment produktów itp.

2m2m

 Ogranicz liczbę klientów przebywających w lokalu 
w dowolnym momencie, aby bezpiecznie utrzymać 
pomiędzy nimi odległość dwóch metrów. 

2m 2m

 

 Zachowaj kontrolę kolejki na zewnątrz lokalu, 
reguła dwóch metrów była przestrzegana przez 
czekających w kolejce. 

 Upewnij się, że rozmawiasz z sąsiednimi firmami, 
aby zarządzać systemami kolejek.

 Dokonaj przeglądu mebli w lokalu i usuń 
niepotrzebne przeszkody. 

 Tam, gdzie jest to możliwe/ jeżeli jest to możliwe, 
należy wprowadzić system jednokierunkowy 
w lokalu, aby zapobiec potrzebie naruszenia 
dystansowania społecznego. 

2m

 Użyj oznaczeń podłogowych w lokalu, aby pomóc 
klientom w utrzymaniu dwóch metrów odległości 
od siebie, szczególnie przy kasach i ladach. 
Naklejki podłogowe, taśmy lub kredy pomogą 
twoim klientom wiedzieć, jak daleko od siebie 
muszą stać. 

WASH YOUR HANDS 
FOR 20 SECONDS

STAY 2 METRES
APART

2 METRES

 Stosuj oznaczenia na terenie całego lokalu, aby 
pomóc klientom w stosowaniu się do zasad. 
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Środki ochrony dla pracowników

 

Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby 
upewnić się, że istnieją skuteczne środki w celu 
zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem. 
Musi to obejmować pracowników, klientów i inne 
osoby, na które ma wpływ działalność Twojej firmy. 
Jeśli zatrudniasz pięciu lub więcej pracowników, 
musisz odnotować swoją ocenę ryzyka.

 Czy ŚOI są potrzebne dla pracowników? Jeśli tak, 
musisz zapewnić odpowiednie zasoby. 

 Używaj ekranów ochronnych w miejscach obsługi 
i punktach płatniczych. 

 Upewnij się, że personel regularnie myje 
ręce przez co najmniej 20 sekund i że masz 
odpowiednie zapasy środków do dezynfekcji rąk i 
ręczników papierowych do suszenia rąk. 
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COVID-19 rozprzestrzenia się od osoby do osoby, zmniejszenie okazji, kiedy 
osoby są w bliskim kontakcie ze sobą jest niezbędne. Stosowanie zasad 
społecznego dystansowania jest ważnym i skutecznym sposobem, aby spowolnić 
rozprzestrzenianie się tego wirusa.

Każda firma ma prawny obowiązek chronić swoich pracowników, klientów i inne 
osoby, na które ma wpływ ich działalność gospodarcza, ryzykiem zakażenia 
koronawirusem.

Twoi klienci będą chcieli mieć pewność, że Twoja firma jest bezpieczna pod kątem 
COVID-19 i że ich zdrowie i bezpieczeństwo są sprawą najwyższej wagi.

Przypomnij swoim klientom  
i pracownikom, aby nosili  
osłony twarzy. 
Przypomnij swoim klientom i pracownikom, aby 
nosili osłony twarzy w każdym pomieszczeniu 
zamkniętym oraz tam, gdzie jest to wymagane 
przez prawo. Zapewnij odpowiednie oznakowanie 
wokół potrzeby noszenia maski / dezynfekcji rąk i 
społecznego dystansowania. Jest to szczególnie 
ważne, jeżeli klienci mogą przebywać wokół osób, z 
którymi normalnie się nie spotykają. Istnieją wyjątki, 
więcej informacji można znaleźć tutaj: www.gov.uk/
government/publications/face-coverings-when-
to-wear-one-and-how-to-make-your-own

reopening@haringey.gov.uk       www.haringey.gov.uk/reopening-your-business



PAY HERE PAY HERE

2m

 Wspieraj pracowników, aby mogli pracować w 
odległości dwóch metrów od siebie, jeżeli jest 
to możliwe. Jeśli nie jest możliwe stosowanie się 
do zasad społecznego dystansowania podczas 
prowadzenia działalności gospodarczej, należy 
rozważyć zaprzestanie działalności w celu 
zmniejszenia ryzyka infekcji.

 W miarę możliwości należy stosować zasadę 
pracy ‘obok’ siebie lub ‘plecami’ do siebie. 

 Wyznacz godziny przyjazdu i wyjazdu, aby nie 
wszyscy pracownicy wchodzili/ wychodzili w tym 
samym czasie. 

 Zmniejsz liczbę osób, z którymi pracownicy mają 
kontakt, korzystając ze stałych zespołów lub 
współpracowników.  

 Upewnij się, że pomieszczenia ogólnodostępne 
dla personelu, np. miejsca na przerwy/ 
pomieszczenia dla pracowników są bezpieczne 
pod kątem społecznego dystansowania. 
Zminimalizuj korzystanie ze wspólnych narzędzi 
kuchennych i sprzętu.

 10. Personel wykazujący objawy COVID-19 nie 
może przyjść do pracy. Zachęć pracowników do 
zarezerwowania testu na COVID, aby sprawdzić, 
czy mają wirusa, na stronie www.nhs.uk/
conditions/coronavirus-covid-19 Jest zalecane 
dla personelu nie wykazującego objawów, aby 
poddawali się regularnych testom na obecność 
wirusa. Firmy zatrudniające więcej niż 10 
pracownikami mogą zarejestrować się i poprosić 
o bezpłatne zestawy do testów w domu, do 
dnia 12 kwietnia. Istnieją również lokalne ośrodki 
testujące na terenie dzielnicy oferujące testy bez 
wcześniej umówionego spotkania, wynik testu 
będzie dostępny w ciągu 30 minut. Szczegółowe 
informacje można znaleźć na stronie  
www.haringey.gov.uk/news/lateral-flow-
testing-poster-businesses 
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W przypadku dostaw/usług 

CLOSED

 Dostawy do sklepów powinny być organizowane 
w okresach mniejszego ruchu. Należy pamiętać 
o lokalnych mieszkańców i potencjalnych 
uciążliwościach hałasu podczas organizowania 
dostaw.

 Wyjaśnij, gdzie dostawcy mogą zaparkować ich 
pojazdy. 

PAY HERE

2m

 Kierowcy powinni unikać kontaktu z innymi 
pracownikami tam, gdzie to możliwe i muszą 
utrzymywać odległość dwóch metrów. 

 Zachęcać kierowców dostawczych do 
stosowania środków do dezynfekcji rąk podczas 
zbierania, jeśli nie ma możliwości uzyskania 
dostępu do umywalki ręcznej.

 Upewnij się, że usługi sprzątania i/ lub umowa 
w sprawie gospodarowania odpadami 
komercyjnymi istnieją i zostały zaktualizowane.

PAY

PAYMENT
RECEIVED

 W miarę możliwości korzystaj z elektronicznej 
przedpłaty i unikaj, aby kierowcy odbierali 
gotówkę.

 W przypadku dostaw do klientów, zostaw jedzenie 
/ paczki na progu domu klienta i cofnij się o dwa 
metry, czekając, aż klient odbierze dostawę.  
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Ważne jest, abyśmy wszyscy postępowali zgodnie z wytycznymi rządu, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się 
COVID-19. Tam, gdzie miejsca pracy są otwarte, należy podjąć środki ostrożności w celu zmniejszenia ryzyka 
zarówno dla pracowników, jak i społeczeństwa. Ta lista kontrolna pomoże wprowadzić środki, aby zapewnić 
bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i klientom.

Ta lista kontrolna jest do użytku osobistego. Nie ma potrzeby wysyłania jej do rady dzielnicy Haringey. 

Zasady postępowania dla pracowników Tak/Nie

W przypadku gdy pracownicy muszą być w pracy, pracownicy muszą przestrzegać zasad 
dystansowania społecznego/ odległości dwóch metrów.

Należy ocenić kroki niezbędne do zmniejszenia ryzyka transmisji wirusa między personelem a 
klientami, którzy mogą znajdować się w lokalu. Należy wprowadzić te kroki w życie,

Aby chronić swoich pracowników, należy codziennie przypominać im, aby przychodzili do pracy 
tylko jeżeli czują się dobrze i nikt w ich gospodarstwie domowym nie poddaje się kwarantannie. 

Rozpoznaj pracowników, którzy są narażeni na zwiększone ryzyko ciężkiej choroby z powodu 
COVID-19. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gov.uk/government/publications/
guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/
guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19#cev

Staraj się stworzyć i utrzymywać dedykowane ‘załogi’ i w miarę możliwości zachować liczbę 
członków załogi do minimum.

Udostępnij stacje mycia rąk z mydłem, wodą, środkiem do dezynfekcji rąk i higienicznym 
środkiem do suszenia rąk – zachęcaj personel do korzystania z tych stacji. Wszyscy pracownicy 
powinni regularnie myć ręce przez co najmniej 20 sekund, szczególnie po wydmuchiwaniu nosa, 
kichaniu lub kaszlu, przed/po użyciu wspólnego sprzętu i przed jedzeniem. W przypadku gdy 
urządzenia do mycia rąk nie są dostępne (lokale nieżywnościowe), należy stosować środki do 
dezynfekcji rąk.

Regularnie rozmawiaj z personelem, aby przypominać im, aby postępowali zgodnie z zasadami 
społecznego dystansowania i regularnie myli ręce.

W miarę możliwości należy zminimalizować drukowanie i dokumenty w formie papierowi, a 
zamiast tego korzystać z wiadomości e-mail/ przelewów cyfrowych.

Wydziel obszary robocze dla pracowników, które są oddalone od siebie o co najmniej dwa metry. 
Obszary te można oznaczyć taśmą. Sprzęt i wyposażenie powinny być rozstawione w sposób 
zgodny z zasadami społecznego dystansowania.

Tam, gdzie nie jest możliwe utrzymanie odstępu dwóch metrów, pracownicy powinni pracować 
obok siebie lub tyłem do siebie, a nie twarzą w twarz.

Upewnij się, że pracownicy noszą czyste ubrania i że zostało zapewnione bezpieczne 
przechowywanie ubrań i toreb używanych na zewnątrz.

Należy zwiększyć częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji. Należy zwrócić uwagę na wspólny 
sprzęt i powierzchnie kontaktowe, w tym powierzchnie robocze, stoły, krzesła, przełączniki, 
klamki od drzwi, płyty na drzwiach, toalety, dozowniki ręczników papierowych, krany itp. Sprawdź, 
czy używasz środki odkażające, które spełniają wymogi BS EN 1276 i czy personel przestrzega 
prawidłowego czasu kontaktu i wskazówek dotyczących rozcieńczania.

Lista kontrolna COVID-19 dla firm

✂www.haringey.gov.uk/reopening-your-business reopening@haringey.gov.uk        



✂

Jeśli chcesz zapisać się do kampanii Rady Haringey COVID-Safe 
Business, Business Directory lub Business Bulletin, wejdź na stronę  
www.haringey.gov.uk/business

Bezpieczeństwo publiczne Tak/Nie

Tam, gdzie jest to możliwe, wprowadź usługę zamawiania przez telefon, e-mail i Internet, aby 
zmniejszyć ryzyko kolejek i długiego czasu oczekiwania.

Jeśli usługa ‘click and collect’ jest oferowana, podaj wyznaczony czas odbioru.

Wyświetl znak/plakat przy wejściu, aby przypomnieć klientom, aby nie wchodzili do lokalu, jeśli 
wykazują objawy wirusa.

Zapewnij środek do dezynfekcji rąk o zawartości alkoholu co najmniej 60% dla klientów /pracowników.

W przypadku gdy pomieszczenia są udostępniane dla szerszej publiczności, należy wprowadzić 
środki kontroli w celu wspierania zasady społecznego dystansowania. 

• Ogranicz liczbę osób w sklepie /na stoisku i kontroluj wejście do sklpeu, aby pomieszczenia nie 
stały się przepełnione.

• Kontroluj kolejki przed sklepami i innymi lokalami, tak aby zasada dwóch metrów była 
przestrzegana przez osoby stojące w kolejce. Klienci nie mogą gromadzić się w grupach.

• Używaj oznakowania i oznaczeń na podłogach, aby kierować ruchem klientów wokół 
pomieszczeń i utrzymywać odległość dwóch metrów.

• Zamknij lokal i dokonaj ponownej oceny, jeżeli stanie się zbyt przeludniony. 

• Może być wymagane od pracowników, aby udzielali porad klientom odnośnie społecznego 
dystansowania. 

Klienci nie powinni znajdować się bezpośrednio przed osobą obsługującą kasę. Opcje w ramach 
kontroli ryzyka obejmują:

• Zapewnienie ekranu chroniącego przed kaszlem, aby chronić zarówno klientów, jak i 
pracowników na kasach.

• Ewentualnie, można utworzyć strefę wykluczenia wokół obszaru kasy z powiadomieniem 
klienta “Proszę stanąć za linią podczas obsługi. 

Zachęca się do płatności zbliżeniowych. Umieść znak w kasie “Proszę skorzystać z płatności 
zbliżeniowej, jeśli jesteś w stanie to zrobić. Płatność zbliżeniowa jest dostępna przy zakupach o 
wartości do 45GBP’

Częste czyszczenie i dezynfekcja wspólnych punktów dotykowych klienta, w tym ręcznych 
urządzeń kasowych, klawiatur przy kasach, uchwytów do lodówek/ zamrażarek, schodów 
ruchomych i poręczy schodowych, bankomatów itp.

W przypadku uzupełniania towarów na półkach, pracownicy muszą przestrzegać odległości dwóch 
metrów. Oceń to. Można na przykład zamknąć przejście lub umieścić bariery wokół pracownika lub na 
krótko zamknąć stoisko.

W przypadku sklepów spożywczych należy zaktualizować udokumentowany system zarządzania 
żywnością, listy kontrolne otwarcia sklepu, listy kontrole zamknięcia sklepu i harmonogramy 
czyszczenia, wszystkie te dokumenty muszą być opatrzone datą i podpisem. Sprawdź, czy 
zostają prawidłowo wypełniane.

W miarę możliwości należy zapewnić wentylację.

Podpisując tę listę kontrolną, potwierdzasz, że pracujesz zgodnie z wytycznymi rządu, aby ograniczyć 
rozprzestrzenianie się COVID-19.

Imię i nazwisko 

Nazwa firmy 

Podpis  Data 


