
 
 
 COVID 19

 
 

Порядок дій у разі підозри на інфікування працівника або співробітника Компанії з групи Budimex на 
території підприємства/будівельному майданчику: 
  
1. Ознайомитись із ситуацією та зібрати інформацію про симптоми (лихоманка - температура > 38°C, 
кашель та/або задишка); 
  
2. Підготувати/перевірити наявність даних потенційно хворої особи: 
  
 Ім'я та прізвище особи, 
 номер PESEL (або вид, номер та серія іншого документа, що посвідчує особу), 
 Адреса проживання (країна, місто, воєводство/регіон, повіт, вулиця, номер будинку, номер квартири, 

поштовий індекс), 
 Контактний телефон (бажано мобільний, може бути кілька), 
 Контактна адреса електронної пошти 
 Тимчасова адреса - якщо пацієнт перебуває у Польщі тимчасово (місто, вулиця, номер будинку, номер 

квартири, поштовий індекс або назва готелю), 
 Контактна особа в разі надзвичайних ситуацій (ім'я та прізвище, бажано номер мобільного телефону). 
  
3. Знайти найближчу повітову санітарно-епідеміологічну станцію, натиснути зліва на іконку «Веб-сайт» 
обраної станції, щоб побачити контактний номер та/або e-mail. 
  
4. Задзвонити у повітову санітарно-епідеміологічну станцію, якщо не можна додзвонитися, потрібно 
надіслати електронний лист із описом ситуації та вказаною вище інформацією. 
  
5. Передати/забезпечити передачу (особисто пацієнтом) зібраних даних та виконувати вказівки 
епідеміологічних служб. 
  
6. Під час очікування відповіді/прибуття медичної служби, зібрати інформацію про персонал, який мав 
тісний контакт* із хворим без засобів індивідуального захисту (ім'я, прізвище, контактні дані). 
  
7. Персонал, який мав з хворою людиною тісний контакт без засобів індивідуального захисту, повинен бути 
ізольований від інших людей на робочому місці до отримання інструкцій епідеміологічних служб. 
  
8. Повідомити про цю подію свого роботодавця та компанію з групи Budimex, на території якої ви працюєте 
(скористайтеся ланцюжком реакцій, механізмом Budimex з аварійним списком осіб, розміщеним на дошці 
оголошень/в офісі, або повідомити працівника компанії Групи Budimex, який контролює вашу роботу). 
  
9. Дотримуватися вказівок епідеміологічної служби. 
  
* Визначення тісного контакту з хворою особою: 
 перебування в безпосередньому контакті з особою, у якої підозрюється інфікування коронавірусом 

SARS CoV-2, або на відстані менше 2 м більше 15 хвилин, БЕЗ ЗАХИСНОГО  ОДЯГУ 
розмова з особою, у якої підозрюється інфікування коронавірусом SARS CoV-2 на відстані менше 1 м 
БЕЗ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ 

Інструкція при виявленні ризику інфікування 

https://www.google.pl/maps/search/Powiatowa+Stacja+Sanitarno+-+Epidemiologiczna

