
Baustelle:_____________________________________________ 
 

Sicherheitsschulung zu Coronavirus SARS-CoV-2 
Szkolenie BHP w zakresie Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Zweck der Schulung: Erinnerung der Sicherheitsregeln 
Cel szkolenia: Przypomnienie zasad bezpieczeństwa 

 

Ich bestätige, dass das ich auf die Sicherheitsregeln im Zusammenhang mit der 
Coronavirus-Pandemie erneut geschult wurde. 
Potwierdzam, że zostałem ponownie przeszkolony w zakresie środków bezpieczeństwa w 
związku z pandemią Koronawirusa 
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https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/coronavirus/ 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_pl 
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Koronawirus: 
Zminimalizuj ryzyko!
Aktualne zasady:

Należy myć ręce często i 
dokładnie mydłem i wodą.

Należy kaszleć i kichać 
zakrywając usta i nos 
zgiętym łokiem.

Centralne pytania, jeśli martwisz  
się infekcją:

Czy osoba ma objawy grypopo-
dobne, takie jak: gorączka,  
kaszel, duszności (kłopoty z  
oddychaniem)?

1

Czy dana osoba była w  
kontakcie z pacjentem z  
koronawirusem w ciągu  
ostatnich 14 dni?

2

Odległość
ca. 1,5 - 2 m

Należy zachować co 
najmniej 1,5 - 2 metry 
odległości od innych osób.

„NIE” na oby  
dwa pytania  
→ Kontynuuj 
przestrzeganie  
podstawowych zasad 
postępowania.

Odpowiedź  
„TAK” na pytanie 
 1 i/lub 2 →  
Zachowaj dystans i 
zaleć, aby dana osoba 
uzyskała badanie  
lekarskie.

!

Risikogebiete  
www.rki.de/covid-19-risikogebiete

FAQ  
www.rki.de/faq-covid-19

COVID-19 
www.rki.de/covid-19  

Infektionsschutz 
www.infektionsschutz.de









 





  











 W codziennym życiu spotykamy się z wieloma patogenami, takimi jak wirusy i bakterie. 

Proste zasady higieny osobistej pomagają chronić siebie i innych przed chorobami zakaźnymi.

1. Regularnie myj ręce

   po powrocie do domu
   przed i w trakcie przygotowywania posiłków

   przed spożywaniem posiłków

   po wizycie w toalecie
   po wydmuchaniu nosa, kasłaniu lub kichaniu

   przed i po kontakcie z osobami chorymi
   po kontakcie ze zwierzętami 

2. Dokładnie umyj ręce

  trzymaj ręce pod bieżącą wodą

  pocieraj ręce mydłem ze wszystkich stron

  pozostaw na 20 do 30 sekund
  obmyj ręce pod bieżącą wodą

  osusz czystą ściereczką

3. Trzymaj ręce z dala od twarzy

4. Prawidłowo kasłaj i kichaj

Trzymaj się z dala od innych ludzi i odwróć się.

5. Zachowaj dystans w przypadku choroby

6. Osłaniaj rany

7. Upewnij się, że Twój dom jest czysty

Najlepiej jest kaszleć i kichać w chusteczkę lub 

zakrywać usta i nos zgiętym łokciem. 

Pozwól, aby ściereczki do czyszczenia dobrze wysły 

po użyciu i często je wymieniaj.

Wylecz się w domu. Unikaj bliskiego kontaktu 

fizycznego. Jeżeli istnieje wysokie ryzyko zarażenia 

innych, konieczne może być przebywanie w  

oddzielnym pomieszczeniu lub korzystanie z 
oddzielnej toalety. Nie udostępniaj innym rzeczy 

osobistych takich jak ręczniki czy szklanki do picia.

Zakryj obrażenia i rany plastrem lub bandażem.

W szczególności regularnie czyść łazienkę i kuchnię 

za pomocą standardowych środków do czyszczenia 

gospodarstwa domowego.

Zapobieganie infekcjom:

10 NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD HIGIENY

Unikaj dotykania ust, oczu lub nosa 
nieumytymi rękoma.



9. Zmywaj naczynia i rób pranie "na gorąco"

10. Regularnie wietrz

Kilka razy dziennie wietrz zamknięte pomieszczenia 

przez kilka minut przy szeroko otwartych oknach.

8. Traktuj artykuły spożywcze w sposób 

higieniczny
Zawsze dobrze schładzaj wrażliwe artykuły 

spożywcze. Unikaj kontaktu surowych produktów 

zwierzęcych ze spożywanymi surowymi artykułami 

spożywczymi. Podgrzewaj mięso do temperatury co 

najmniej 70 ˚C. Dokładnie umyj surowe warzywa i 

owoce przed konsumpcją.

Przybory kuchenne myj w ciepłej wodzie z płynem 

do naczyń lub w zmywarce w co najmniej 60 ˚C. 

Ściereczki do naczyń i ściereczki do sprzątania, a 

także ręczniki, pościel i bieliznę pierz w co najmniej 

60 ˚C.
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