
 

 
 

Informacje dla producentów urządzeń 

grzewczych 

Wdrożenie wielu działań oraz procedur wewnętrznych, mających na celu ochronę 

pracowników oraz kontynuację i zabezpieczenie biznesu jest, w obecnej sytuacji, dla 

producentów urządzeń i elementów grzewczych priorytetem. Warto jednak zadbać też  

o bezpieczną obsługę klientów, poprzez zachowanie wszelkich środków ostrożności  

i higieny. 

LOGISTYKA: Jak zapewnić klientowi bezpieczne zamówienie i odbiór 

towaru? 

 Składanie zamówień przez platformę online bądź pocztą elektroniczną.  

 Przed odbiorem towaru ustal dokładny termin, godzinę i warunki odbioru 

 Wcześniej przygotuj towar, aby zminimalizować czas przebywania odbiorcy na 

terenie firmy. 

 Opcjonalnie wykorzystaj metodę samodzielnego odbioru towaru z wyznaczonego 

miejsca.  

 Zaopatrz pracowników magazynu w środki do dezynfekcji oraz higieny rąk, 

jednorazowe maski i rękawice ochronne. 

 Zabezpiecz dla odbiorców środki do dezynfekcji oraz higieny rąk. 

 W przypadku kontaktu z odbiorcą zachowaj bezpieczną odległość 2 m. 

 

LOGISTYKA: Jak bezpiecznie zrealizować zamówienie u producenta? 

 Sprawdź dostępność towaru przez Internet bądź kontakt telefoniczny lub e-mailowy  

z producentem. 

 Składaj zamówienia przez Internet, bądź platformę online. 

 Unikaj wizyt obcych osób w działach sprzedaży i dystrybucji. 

 Przy odbiorze towaru trzymaj się ściśle ustalonych wcześniej warunków.  

 Odbierz towar ze wskazanego przez producenta miejsca. 

 W przypadku konieczności udziału w procesie załadunku pracowników magazynu 

stosuj się do ich wytycznych bezpieczeństwa. 

 Pamiętaj o stosowaniu masek ochronnych oraz rękawic jednorazowych. 

 W kontakcie z pracownikami magazynu zachowaj bezpieczną odległość 2 m. 

 

Informacje dla producentów urządzeń grzewczych w dobie koronawirusa. 
Realizacja składanych zamówień może być bezpieczna! 
 
Bezpieczeństwo naszych pracowników jest naszym 

najwyższym priorytetem ! Dostosuj swoją działalność 

do aktualnej sytuacji wdrażając szereg działań prewencyjnych 



 

 
 

 

 

     PRODUKCJA: Zasady bezpieczeństwa w ochronie przeciw koronawirusowi 

 Na hali produkcyjnej przebywają tylko ci pracownicy, którzy muszą tam być. 

 W systemie zmianowym powinna być przerwa 15 min między jedna a druga zmianą, 

żeby ograniczyć kontakty miedzy pracownikami kolejnych zmian. 

 Kadra zarządzająca działa w systemie 50/50%, tj. połowa kadry jest na miejscu, a 

połowa kadry w systemie pracy zdalnej. 

 Pamiętaj o zabezpieczeniu pracowników środki do dezynfekcji oraz higieny rąk, oraz 

w miarę możliwości maski ochronne 

 Wydziel pomieszczenie dla bezzwłocznego wyizolowania osób z podejrzeniem 

zarażenia 

 W miarę możliwości wprowadź pomiar temperatury pracowników przed wejściem na 

teren zakładu. Osoby wykazujące objawy chorobowe nie maja prawa wstępu na 

teren zakładu 

 W wypadku braku takiej możliwości, pracownicy powinni codziennie mierzyć 

temperaturę przed wyjściem do pracy. 

 Pamiętaj o umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji stosowaniu masek 

ochronnych oraz rękawic jednorazowych. 

 Przeorganizuj miejsca pracy tak, aby pracownicy w miarę możliwości zachowywali 

bezpieczną odległość 2 m od siebie. 

 Pracownicy biurowi, których obecność nie jest niezbędna na terenie zakładu powinni 

pracować z domu. 

 Zorganizuj kanały informowania pracowników o bieżącej sytuacji związanej z 

koronawirusem na terenie zakładu  

 Ogranicz kontakty z kierowcami dostarczającymi surowce i podzespoły. Rozładunek 

prowadź własnymi siłami, lub z minimalnym kontaktem z osobami z zewnątrz przy 

zachowaniu minimalnej odległości i pozostałych zasad bezpieczeństwa. 

 

Pracownicy oraz kadra zarządzająca powinni stosować się także do przestrzegania 

ogólnych zaleceń ogłaszanych  przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej informacji: Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny 

 


