
CARE FOR THE SAFETY OF PEOPLE
WE HAVE TAKEN THE FOLLOWING SAFETY MEASURES:

Daily disinfection of common areas with 
chemicals.

Limiting direct contacts, meetings and travels. 
- videoconferences are recommended
- meetings and training courses using 
multimedia are recommended.
When leaving the desk/workstation, put a 
mask on.

Where keeping the distance of 1.5 m is not 
possible due to the type of works being 
performed, the appropriate PPE should be 
used, in accordance with the decision of the 
site/works manager.

There must be disinfectants available at 
construction sites and in the offices. Do not 
forget about instructions and information 
posters.

Organization of breakfast and lunch breaks 
– keeping a safe distance. The breaks should 
be organized at different times so that the 
teams do not meet each other.

Entering/leaving the construction site.
Rotational beginning of work or 
introduction of shift work.

SAFE PEOPLE ARE A GUARANTEE 
OF A SAFE INVESTMENT

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 

bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  

czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.

  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 

zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 

sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 

obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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Vehicles of design intended for transporting 
a number of people above 7 and no more 
than 9, driver included - the number of 
people carried at one time cannot exceed 
half of available seats.

INSTRUKCJA MYCIA RĄK

UWAGA(ŚLUZA DEZYNFEKCYJNA)W związaku z zagrożeniem 
epidemiologicznym

osoby wchodzące do Biura Budowy 

prosi się o dezynfekowanie rąk

Recommendation no. 2
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