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I. CEL 
Celem niniejszych wytycznych jest minimalizowanie ryzyka przeniesienia Covid-19 w czasie zbiorów, 
magazynowania, logistyki i przyjęcia owoców i warzyw do przetwórstwa w związku z 
rozpowszechnianiem się koronowirusa SARS COV-2. 
 
 
II. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. CZY KORONAWIRUS SARS COV-2 MOŻE BYĆ PRZENOSZONY PRZEZ OWOCE I WARZYWA? 
 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował informację, że obecnie nie 
ma dowodów na to, iż żywność jest prawdopodobnym źródłem lub drogą przenoszenia tego wirusa 
(żywność nie jest medium umożliwiającym namnażanie się wirusa) -  
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route  

Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że podobnie jak na innych powierzchniach, wirus ten może 
przez pewien czas pozostać aktywny na powierzchniach produktów lub opakowań, które zostały 
zanieczyszczone nim przez osoby chore.  

Obecne dowody na obecność innych szczepów koronawirusa pokazują, że są one stosunkowo  
stabilne w niskich i bardzo niskich temperaturach (chłodniczych i mrożenia), natomiast nieodporne 
na temperatury obróbki cieplnej (70 °C i wyższej). 

 
2. STOSOWANIE PROCEDUR  

 

Niezbędne jest restrykcyjne stosowanie Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP), Dobrych Praktyk 
Higienicznych (GHP) oraz obowiązującego przepisami systemu HACCP.  
Dodatkowo, w szczególności kluczowe jest:  

• Znajomość bieżących wymagań obowiązujących w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa SARS COV-2 
• Przeszkolenie pracowników w związku z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 
• Zachowanie zasad higieny 
• Ograniczenie i monitorowanie przemieszczania się  pracowników w czasie pracy   
• Wymagania względem pracowników, osób odwiedzających i współpracujących, w tym  
kierowców, dostawców. 

 
3. IDENTYFIKOWALNOŚĆ 

 

Każdy podmiot działający na rynku spożywczym musi zapewnić identyfikowalność dostawców i 
odbiorców partii wszelkich materiałów i gotowych produktów na danym etapie produkcji, skupu, 
logistyki i przetwarzania, każdy na swoim odcinku. Istotne jest zachowanie dokumentów, na 
podstawie których identyfikacja dostawców i odbiorców będzie możliwa. Informacje dotyczące 
dostawców i odbiorców muszą zostać przekazane na żądanie właściwych władz. 
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III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Znajomość bieżących wymagań i monitorowanie zdrowia  
 
Konieczne jest powołanie zespołu kryzysowego lub wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za 
koordynację i aktualizację działań, komunikację i gromadzenie danych dotyczących sytuacji związanej 
z działaniami w zakresie SARS COV-2. 
 
Kluczowa jest znajomość najnowszych wytycznych i porad rządowych służb medycznych, dostępne 
pod adresem  https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl.  W przypadku wątpliwości 
lub pytań należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną 
(SANEPID). 
 
Należy stale monitorować stan swojego zdrowia oraz pracowników i odwiedzających. Powinien być 
dostępny bezdotykowy termometr celem pomiaru temperatury ciała, w szczególności w przypadku 
podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych lub takiego zgłoszenia w czasie pracy.  

Szczególną uwagą należy objąć pracowników sezonowych, którym należy zapewnić właściwe warunki 
sanitarne, środki ochrony osobistej i higienicznej wraz z płynami dezynfekującymi w miejscu pracy i 
jeśli właściwe również w miejscu zakwaterowania.  

W przypadku złego samopoczucia mogącego wskazywać na zakażenie koronawirusem, zgodnie z 
rekomendacjami należy pozostać w domu i skontaktować się z telefonicznie powiatową stacją 
sanitarno – epidemiologiczną, bądź udać się transportem indywidualnym do najbliższego oddziału 
chorób zakaźnych. . Należy poinformować o tym fakcie kierownika zmiany czy grupy. Zapobiegawcze 
wstępne przeanalizowanie sytuacji powinno być przeprowadzone przez kierownika zmiany czy grupy 
w uzgodnieniu z właściwym miejscowo państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym celem 
podjęcia ewentualnych działań informacyjnych oraz dezynfekcji.   

W przypadku podejrzenia u siebie zakażenia koronawirusem do powyższych wytycznych stosują się 
również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, w tym pracownicy sezonowi..  
Dodatkowych informacji również udziela Narodowy Fundusz Zdrowia - infolinia 800 190 590, gdzie 
uzyska się informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. 
 
O ile miejscowa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (SANEPID) na podstawie posiadanych 
danych epidemiologicznych nie zarządzi inaczej, nie ma potrzeby, aby pracownicy bez objawów 
zakażenia koronawirusem SARS COV-2 byli odsuwani od pracy lub izolowani od innych pracowników.  
 
Osoby, które mają objawy ze strony układu oddechowego, takie jak nawet łagodny kaszel, kichanie 
albo gorączkę (powyżej 37 OC lub więcej), nie mogą pracować i mieć kontakt z surowcem lub 
produktem oraz z innymi pracownikami.  

W przypadku potwierdzonego pozytywnego wyniku testu na COVID-19 jednego lub więcej wśród 
pracowników, nie ma konieczności zatrzymania zbioru czy też produkcji/przetwarzania owoców i 
warzyw, jednakże  w zależności od sprawowanej przez niego funkcji i zakresu czynności – zalecone 
powinno być profilaktycznie mycie i dezynfekcja  zakładu/linii produkcyjnej. W skrajnej sytuacji, 
gdy osoba chora nie stosowała się do wymaganych procedur i środków ochrony osobistej należy 
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dokładnie przeanalizować czy istniało ryzyko skażenia żywności (nie tylko COVID-19, ale i innymi 
patogenami) i opakowań, a następnie wdrożyć odpowiednie procedury, w tym procesy 
gruntownego mycia oraz dezynfekcji. 

Należy postępować zgodnie z zaleceniami miejscowej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologiczna (SANEPID).  

 
2. Przeszkolenie pracowników w związku z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

 

Niezbędne jest przeszkolenie wszystkich pracowników odnośnie zagrożenia związanego z 
rozprzestrzenianiem się SARS COV-2 i podjętych procedur w szczególności w celu zapewnienia  
bezpieczeństwa mikrobiologicznego owoców, warzyw i ich przetworów. Istotne jest rygorystyczne 
zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, które służą zapobieganiu jej 
zanieczyszczeniu, w tym również wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie zbioru, dystrybucji, 
przetwarzania i sprzedaży.  

Obróbka termiczna 
Koronawirusy potrzebują do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka 
termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią 
kombinację czasu i temperatury np. 60°C przez 30 min. Tak więc w przypadku mięsa, produktów 
surowych, typowa obróbka cieplna eliminuje zanieczyszczenie mikrobiologiczne, w tym również SARS 
COV-2.  

Drogi przenoszenia się SARS COV-2 
Bezpośrednio – poprzez kontakt z wydzielinami zainfekowanej osoby (droga kropelkowa w wyniku 
kasłania i oddychania osoby chorej, ale również kał i mocz). 
Pośrednio – poprzez kontakt z powierzchniami, na których znajdują się wydzieliny osoby 
zainfekowanej poprzez kichanie, kaszel i inne wydzieliny. 

Aktualnie dostępne dane wskazują na to, że wirus może przetrwać kilka godzin na powierzchniach. 
Wirusa można pozbyć się ze środowiska, podobnie jak w przypadku większości mikroorganizmów, za 
pomocą zwykłych środków dezynfekcyjnych stosowanych w gospodarstwie domowym. 

Działania zapobiegawcze  
Przestrzeganie Dobrych Praktyk Higienicznych (DPH), w tym właściwe i częste mycie rąk mają na celu 
zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami, których 
źródłem mogą być osoby mające kontakt z owocami i warzywami. Dotyczy to również SARS COV-
2.  Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby stosować standardowe praktyki  w celu 
zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, które obejmują: 

a) Właściwą higienę rąk; 
b) Higienę kasłania/kichania; 
c) Zasady bezpieczeństwa żywności; 
d) Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma 

objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel, 
podwyższenie temperatury pow. 37oC); 
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e) Osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować na plantacji, w 
transporcie, punktach skupu i zakładach przetwórczych owoców i warzyw.  

Lista kontaktowa do SANEPIDU 
Sporządzona (aktualna) lista kontaktowa do lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych powinna 
być dostępna zarówno w zakładzie, punkcie skupu czy gospodarstwie ale również powinna być 
udostępniona wszystkim pracownikom.  

 
3. ZACHOWANIE ZASAD HIGIENY 

 

Zasady higieny i dobry stan zdrowia bez jakichkolwiek objawów chorobowych, w szczególności tzw. 
„grypowych” odnoszą się do wszystkich pracowników, kierowców dowożących i odbierających 
towar, a także osób nadzorujących czy odwiedzających gospodarstwo, magazyny, punkty skupu i 
firmę przetwórczą.   
Każdy pracownik w miejscu pracy musi mieć zagwarantowany dostęp do toalety, czystej bieżącej 
wody z wodociągu, beczkowozu lub innego odpowiednio dużego zbiornika, mydła w płynie, 
ręczników jednorazowych oraz środków dezynfekcyjnych.  

a) Ręce i paznokcie należy utrzymywać w czystości  -  należy myć jak najczęściej z 
wykorzystaniem wody z mydłem: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-
rak/ i jeśli możliwe następnie je odkazić płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu (min. 60%) 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/, a w szczególności: 

 Przed rozpoczęciem pracy, w  tym również zbiorów owoców i warzyw; 
 Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, 

ugotowana, upieczona, usmażona; 
 Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną; 
 Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami; 
 Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji; 
 Po skorzystaniu z toalety; 
 Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa; 
 Przed i po jedzeniu, piciu, lub paleniu; 
 Po kontakcie z pieniędzmi; 
 Przed założeniem rękawic i osłon nosa i ust (np. maseczek) oraz po ich zdjęciu; 
 Za każdym razem gdy ręce wyglądają na brudne. 

Stosowanie rękawic nie może zastępować dokładnego mycia rąk. 
b) Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękoma. 
c) Przestrzeganie higieny kaszlu i kichania - podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos 

zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do 
zamkniętego pojemnika i umyć i zdezynfekować ręce. 

d) Ograniczenie przez pracowników kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze 
strony układu oddechowego (złe samopoczucie, kaszel, gorączka).  

e) Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy - co najmniej 2 metrów oraz obowiązkowo 
mieć zakryty nos i usta (np. maseczką).  

f) Zrezygnowanie z podawania ręki. 
g) Należy zapewnić systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, w których przebywają 

ludzie. 
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h) Szczególna dbałość o higienę miejsc wspólnych takich jak szatnie, przebieralnie, toalety,  
łazienki, stołówki: 

 należy regularnie myć z użyciem wody i detergentu i dezynfekować powierzchnie 
dotykowe takie jak biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, inne 
przedmioty często dotykane (np. telefony, klawiatury, komputerów), a także 
wyposażenie magazynów oraz urządzeń do przemieszczania wewnętrznego towarów. 

Należy regularne i starannie sprzątać z użyciem wody z detergentem, a następnie środkami 
dezynfekującymi wszystkie obszary często używane przez pracowników, takich jak toalety, 
pomieszczenia wspólne, szatnie, łazienki, stołówki, itp. Wykaz produktów biobójczych wykazujących 
działanie wirusobójcze, zarówno do użytku prywatnego, w zakładach pracy, jak i w miejscach 
publicznych można znaleźć pod aktualizowanym na bieżąco linkiem:  
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo stosowania w/w środków, które mogą wywierać szkodliwe działania np. 
drażniące błony śluzowe.   

4. OGRANICZENIA W MIEJSCU PRACY, OGRANICZENIE I MONITOROWANIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ  
PRACOWNIKÓW W CZASIE PRACY   
 

a) Należy przestrzegać podziału na strefę pracy i zaplecze socjalne oraz ograniczać kontakty 
określonych grup pracowników, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. 

b) Niezbędne jest, aby wszyscy pracownicy mieli zapewniony dostęp do jednorazowych 
rękawiczek, osłony nosa i ust (np. maseczek) oraz środków myjących i dezynfekujących. 

c) Dodatkowo stanowiska pracy, przy których pracownicy mają bezpośredni kontakt rękoma z 
owocami i warzywami np. taśma inspekcyjna, przebieranie, krojenie itp. powinny być pod 
szczególnym nadzorem higienicznym. Pracownicy powinni nosić rękawiczki i osłony nosa i ust 
(np. maseczki).  

d) Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 
metra. Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5 m) ze względu na 
charakter pracy wykonywanej w danym zakładzie czy gospodarstwie – np. dlatego, że linia 
produkcyjna na to nie pozwala –  to wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej 
związane ze zwalczaniem epidemii1. Pracownicy powinni zachowywać dystans pomiędzy sobą 
co najmniej 1,5 m na terenie całego zakładu gdzie przebywają. W miejscach gdzie jest duża 
wilgotność, a stanowiska blisko siebie np. przy sortownikach wskazane jest instalowanie 
przesłon pleksi oraz ustawienie pracowników, aby nie stali naprzeciwko siebie na 
zajmowanych stanowiskach np. przy taśmie  
 Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawiczek 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/  
 Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczek https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-

prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/  

 
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792 z późn. zm.).   
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e) Zaleca się podział pracowników na stałe sekcje/grupy, które nie kontaktują się ze sobą i 
poszczególne osoby mają ograniczony dostęp do osób z innej sekcji/grupy. Dotyczy to 
również części socjalnych. Posiłki podczas przerwy również powinny być spożywane w 
ramach stałej sekcji/grupy, aby mieć jak najmniejszy kontakt z osobami trzecimi. Będzie to 
miało duże znaczenie w przypadku zachorowania osoby z danej sekcji/grupy, z uwagi iż 
potencjalną kwarantanną będzie mogła być objęta mniejsza liczba osób. 

f) Należy ograniczyć przemieszczanie się pracowników w miejscu pracy do obszaru 
niezbędnego, w tym również korzystania z samochodów i różnych maszyn i urządzeń, w tym 
do zbioru. 

g)  Ponadto stosowne rozporządzenie2 reguluje obowiązek zachowania „dystansu społecznego” 
(również na terenie obiektu, zakładu pracy) przez np. gości i osoby wizytujące, kierowców, a 
także pracowników zakłady przebywających w pomieszczeniach socjalnych wynoszący min. 2 
metry oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust (np. za pomocą maseczki). 

h) Należy zapewnić środki dezynfekujące przy wejściu do biura, zakładu pracy/portierni, 
łazienkach toaletach, stołówkach, szatniach, noclegowaniach pracowniczych, magazynach i 
innych stosownych miejscach. 

 
5. WYMAGANIA WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW I OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH I WSPÓŁPRACUJĄCYCH, 

W TYM  KIEROWCY, DOSTAWCY 
 

a) Ograniczyć wszystkie podróże służbowe do minimum w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia.  
b) Ograniczyć do minimum wizyty w gospodarstwie/na plantacji, w punktach skupu i zakładzie 

przetwórczym osób nie będących pracownikami lub osobami niezbędnymi do obsługi.  
c) Zgodnie z rozporządzeniem3 obowiązuje zachowanie „dystansu społecznego” (również na 

terenie obiektu, zakładu pracy) przez np. gości i osoby wizytujące, kierowców wynoszący min. 
2 metry oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust (np. za pomocą maseczki). 

d) Przestrzegać zasady pozostawania dostawców i kierowców w kabinach samochodów, jeśli to 
możliwe. W przypadku czynności niezbędnych do wykonania usługi np. 
rozładunku/załadunku osoby te powinny przestrzegać poniższych zaleceń:: 

 Po wejściu do budynku obowiązkowo powinni umyć ręce, używając mydła i wody 
albo zdezynfekować ręce za pomocą preparatów odkażających; 

 Aby zachować dystans społeczny osoby te Powinni nosić rękawiczki i osłony nosa i 
ust (np. maseczki) dostarczając materiały i surowce do punktów skupu lub zakładów 
przetwórczych lub też podczas ich odbierania; 

 W przypadku kierowców, którzy przywieźli towar do firmy, a zauważyli u siebie 
wystąpienie objawów grypopodobnych, powiadomili telefonicznie przedsiębiorcę, 
nie wchodzą do biura lub na teren fabryki. Kierowca poinformuje powiatową stację 
sanitarno-epidemiologiczną (SANEPID);  

 Ściśle przestrzegają zasady higieny i porządku obowiązujących w danym 
gospodarstwie, u producenta, punkcie skupu i zakładzie przetwórczym. 

 
 

 
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792 z późn. zm.).   
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792 z późn. zm.).   
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IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZBIORU OWOCÓW, WARZYW I ICH TRANSPORTU 
 

1. Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty 
prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do 
Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia - https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/normy-i-prawo/informacja-dla-plantatorow-i-
punktow-skupu-owocow-i-warzyw/. 

2. Podmioty prowadzące zbiór i sprzedaż owoców i warzyw podlegają takim samym wytycznym 
epidemiologicznym jak zakłady przetwórcze (Rozdział II i III), w szczególności stanowiska pracy 
poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Jeśli pracodawca nie 
jest w stanie zapewnić odległości min. 1,5 m między pracownikami, ze względu na charakter 
działalności wykonywanej w danym miejscu to wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony 
osobistej związane ze zwalczaniem epidemii4.  

3. Pracownicy powinni zachowywać dystans pomiędzy sobą co najmniej 2 metrów poza swoim 
stanowiskiem pracy na terenie całego miejsca pracy np. w gospodarstwie i w miejscu pobytu. 

4. Zbiór owoców i warzyw, tam gdzie jest to możliwe powinien być dokonywany 
mechanicznie/kombajnowo w celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu osób z surowcem.  

5. W przypadku zbioru ręcznego niezbędne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny, w 
szczególności: 
a) dostęp do bieżącej wody lub ze zbiornika do mycia rąk w miejscu pracy na plantacji, 
b) zapewnienie środków myjących do mycia rąk i egzekwowanie stosowania mycia rąk, 
c) zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i egzekwowanie stosowania tych środków, 
d) dostęp do toalety wraz z możliwością umycia i dezynfekcji rąk, 
e) stosowanie jednorazowych ręczników do osuszenia rąk, 

g) takie zorganizowanie pracy, aby zagwarantować min. 1,5 m odstępu między pracownikami 
podczas zbioru, załadunku, transportu. 

6. W przypadku braku możliwości zagwarantowania minimalnego odstępu między pracownikami 
wynoszącego 1,5 metra przez cały czas pracy, pracownicy powinni stosować się do poniższych 
zaleceń: 
 Nosić osłony nosa i ust (np. maseczki), które w zależności od rodzaju należy zmieniać lub 

prać i dezynfekować. Osłony nosa i ust (np. maseczki) służą do minimalizowania 
rozproszenia kropelek zawiesiny z układu oddechowego  w czasie kaszlu i kichania, a tym 
samym ograniczenia przenoszenia wirusa.  Należy zasłaniać usta w czasie kaszlu/kichania 
chusteczką do nosa lub kasłać/kichać w zgięcie ramienia (nie w dłoń). Chusteczki należy 
wyrzucać  do zamkniętych pojemników, a następnie niezwłocznie należy umyć i 
zdezynfekować ręce;  

 Stosować rękawiczki celem minimalizowania przenoszenia wirusa; 
 Osłony nosa i ust (np. maseczki) i rękawiczki oraz pojemniki do usuwania zużytych, 

powinny być dostępne na miejscu zbioru, transportu, magazynowania i przetwarzania 
owoców i warzyw i zapewnione przez pracodawcę. Czas zmiany osłon do nosa i ust (np. 
maseczek)  i rękawiczek powinien być zgodny z zaleceniami ich producenta i po tym czasie 

 
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.792 z późn. zm.).   
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powinny być wymienione. Wymianie na świeże rękawiczki i osłony nosa i ust (np. 
maseczki) podlegają również w przypadku ich uszkodzenia lub zabrudzenia.   

6. Stosowanie osłon nosa i ust (np. maseczek) i rękawiczek jest również zasadne w przypadku 
zbioru owoców do przetwórstwa, które nie poddawane myciu i/lub obróbce termicznej  np. 
maliny do mrożenia lub specjalne zamówienia dla odbiorców.  

7. Należy ograniczyć przemieszczanie się i minimalizować bliski kontakt z innymi uczestnikami 
prac w czasie zbiorów. Należy stosować się do następujących zasad: 

b) a) Pod żadnym pozorem nie wolno udostępniać pojazdów firmowych innym 
osobom w czasie godzin pracy,Na polu/w sadzie powinni przebywać tylko 
pracownicy zajmujący się zbiorem owoców  i/lub warzyw.  

8. Pojemniki do zbioru i transportu owoców i warzyw muszą: 
 być czyste, w dobrym stanie, nie uszkodzone, łatwe do mycia czyszczenia i dezynfekcji; 
 zabezpieczać żywność przed zanieczyszczeniem; 
 nie być używane do transportu produktów innych niż owoce i warzywa, które mogą być 

źródłem zanieczyszczenia. 
9. Środki transportu muszą: 

 być czyste, w dobrym stanie; 
 nie być używane do transportu produktów innych niż owoce i warzywa bez 

wcześniejszego umycia, które mogą być źródłem zanieczyszczenia; 
 być poddane całkowitemu i dokładnemu procesowi mycia, jeśli były używane do 

transportu innych produktów niosących ryzyko zanieczyszczenia żywności. 
 

V. PUNKTY SKUPU OWOCÓW I WARZYW 
 

Punkty skupu lub odbioru owoców i warzyw należy traktować jak miejsce pracy (patrz rozdział II i III ).  
W miejscu kontaktu z klientem/dostawcą/kierowcą/sadownikiem/rolnikiem powinno przestrzegać 
wszystkich zasad jakie obowiązują w danym miejscu pracy.  
Na placu skupu należy przestrzegać zasady ograniczenia dostępu osób nieupoważnionych oraz 
spotkań większej grupy osób, jednocześnie zachowując minimalny odstęp między osobami min.  2 m 
oraz obowiązek osłaniania nosa i ust (np. maseczki). 

 
 

VI. ZAKŁADY PRZETWÓRCZE OWOCÓW I WARZYW 
 

Zakłady przetwórcze owoców i warzyw powinny uwzględniać zalecenia podane w punkcie wymagań 
ogólnych i szczegółowych.  
Poniżej dodatkowe zalecenia: 

1. Ustanowienie Zespołu Kryzysowego odpowiedzialnego za koordynację i aktualizację działań, 
komunikację i gromadzenie danych dotyczących sytuacji związanej z działaniami w zakresie 
koronawirusa. 

2. Opracowanie wewnętrznego planu zarządzania kryzysowego w zakładzie w związku z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  

3. Przegląd i bieżąca aktualizacja pod kątem koronawirusa dotychczasowych procedur HACCP 
oraz dobrych praktyk higienicznych i dobrych praktyk produkcyjnych. Zweryfikowania 
formularza zdrowotnego dla osób z zewnątrz (pracowników firm zewnętrznych, osób 
odwiedzających, dostawców, itp., w szczególności z podaniem pobytu za granicą w ostatnim 
czasie 

4. Tam gdzie zasadne wzmocnienie skuteczności procedur mycia i dezynfekcji.  
5. Zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości środków ochrony i preparatów do mycia / 

dezynfekcji.  
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6. Wzmocnienie działań edukacyjnych pracowników z zakresu wiedzy o możliwości 
rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zasad prawidłowego postępowania zgodnego z 
procedurami obowiązującymi w zakładzie. 

7. Ustanowienie lub udrożnienie odpowiednich kanałów komunikacji wewnętrznej dotyczących 
postępowania pracowników.  

8. Zapewnienie przestrzegania procedur. 
9. Wprowadzenie tam gdzie możliwe zasady pracy i przekazywanie informacji drogą on-

line/telefonicznie/mailowo. Spotkania również powinny się odbywać, tam gdzie możliwe za 
pomocą telekonferencji lub wideokonferencji.  

10. Miejsca stosowania płynów dezynfekujących powinny być poszerzone m.in. o portiernie, 
stołówki, wejścia główne do biur, działy handlowe, rampy załadunkowo /rozładunkowe.  

11. Umieszczenie w widocznych miejscach np. na tablicach ogłoszeń informacji dotyczących 
zasad higieny osobistej, instrukcji na temat zapobiegania zakażeniu oraz danych 
kontaktowych na wypadek wystąpienia objawów choroby.  

12. Opracowanie informacji np. graficznych na temat ścieżek komunikacji i ograniczenia 
przemieszczania się pracowników do określonych działów. Tam gdzie to możliwe, 
zapewnienie osobnych wejść, szatni, stołówek czy rozdzielenie czasowe.  

 
 

VII. PRACOWNICY SEZONOWI 
 

Pracownicy sezonowi spoza granic Polski zobowiązani są do odbywania 14 dniowej kwarantanny 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie oraz warunkami w Wytycznych MRiRW i GIS 
dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (Warszawa z dnia 25.05.2020r.)5  

W wyżej wymienionym dokumencie są również przywołane warunki i zasady dopuszczenia do pracy 
pracowników sezonowych podczas odbywania kwarantanny.  

 
 

VIII. ŚRODKI DO MYCIA I DEZYNFEKCJI  
 

1) Środki do mycia rąk  
Regularne mycie rąk przez 30 sekund mydłem to podstawowa i skuteczna metoda zabezpieczająca 
przed zakażeniem wirusem SARS-Cov-2. Dodatkowo zaleca się zdezynfekować ręce środkami 
dezynfekujących - https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-
dotyczaca-srodkow-do-dezynfekcji-rak-oraz-powierzchni/       
 
2) Środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni 
Na rynku polskim, a także w całej Unii Europejskiej, do zwalczania organizmów szkodliwych dla 
zdrowia ludzi i zwierząt (w tym wirusów), wprowadzane do obrotu i stosowane mogą być tylko takie 
produkty, na które wydane jest odpowiednie pozwolenie.  
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2018 r., poz. 
2231) udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są produkty 
biobójcze, na które zostało wydane pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo 
pozwolenie na obrót. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o produktach biobójczych, produkty biobójcze 

 
5https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-mrirw-i-gis-dla-producentow-rolnych-zatrudniajacych-
cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-warszawa-
25-05-2020-r-aktualizacja/ 
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udostępniane na rynku i stosowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają wpisowi do 
Wykazu Produktów Biobójczych. Wykaz ten, obejmujący między innymi produkty do dezynfekcji jest 
na bieżąco aktualizowany i dostępny pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-
wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze   w dwóch załącznikach wynikających z rodzaju udzielonych 
pozwoleń.  
 
 

IX.  POSTĘPOWANIE ZE ZUŻYTYMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ  
 

1. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak osłony nosa i ust (np. maseczki), 
rękawiczki stosowane np. w miejscu pracy, w środkach komunikacji w celu minimalizacji 
ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do 
zamykanego pojemnika/worka na odpady zmieszane.  

2. Inne odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, 
metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).  

3. Szczegółowe postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania pracownika na COVID-19 
(osoba wykazuje objawy w miejscu pracy) należy oprzeć na wytycznych Ministra Klimatu i 
Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w 
czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną 
przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) jak dla osób 
przebywających w izolacji  -  https://gis.gov.pl/wp-
content/uploads/2020/04/Wytyczne_dot_post%c4%99powania_z_odpadami_w_czasie_wyst
%c4%99powania_zaka%c5%bce%c5%84_koronawirusem_SARS-CoV-2-2.pdf   

 
  



12 
 

X. ZAŁĄCZNIKI 
 
1. WYTYCZNE MRIRW I GIS DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW 
PRZY PRACACH SEZONOWYCH W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS COV-2 
WARSZAWA  z dnia 25.05.2020 r. 

 

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na 
terenie gospodarstwa. 

2. Umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny w 
warunkach gospodarstwa, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu. 

3. Zmniejszenie liczby kontaktów na terenie gospodarstwa, celem umożliwienia sprawnej 
identyfikacji osób z najbliższego kontaktu z osobami, które będą wykazywać objawy 
wskazujące na zakażenie. 

4. Utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa 
epidemiologicznego. 

5. pracy w gospodarstwie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

W związku z powyższym przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest 
stosowanie następujących rekomendacji: 

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny. 

B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa. 

C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników. 

W każdym z powyższych punktów wskazane zostały rekomendowane procedury. Uwzględniając 
konieczność zachowania ciągłości produkcji zasadne jest, aby poszczególne elementy procedur 
zostały wdrożone jak najszybciej, przy czym obiektywny brak możliwości natychmiastowego 
wdrożenia części procedur nie powinien wstrzymywać wdrożenia pozostałych ich części. 

REKOMENDACJE 

A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny. 

1. Po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje się, obok rutynowych działań służb, 
obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających 
granicę, oprócz kierowcy, do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną. 

2. Pracownicy otrzymują informację pisemną nt. ich obowiązków, zasad kwarantanny, 
postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym), co zapewnia 
pracodawca. 

3. Przewóz pracownika sezonowego do konkretnego gospodarstwa rolnego odbywa się 
transportem zorganizowanym (np. bus) lub transportem zapewnionym przez rolnika – 
transport indywidualny poprzez osobisty odbiór przy czym każda z osób przed wejściem do 
pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia na 
miejsce docelowe; rekomenduje się, aby strefa kierowcy była oddzielona od strefy pasażera 
przesłoną. Kierowca jest obowiązany do stosowania się do aktualnych zasad wynikających z 
obowiązujących przepisów prawa. 
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4. Czas przejazdu pracownika sezonowego od momentu przekroczenia granicy RP do 
docelowego gospodarstwa nie może przekroczyć 24 h. W czasie przerw w trakcie przejazdu – 
korzystania np. z toalety – konieczna jest osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk 
przed i po czynnościach higienicznych. 

5. Po przyjeździe do miejsca docelowego pracodawca zatrudniający zobowiązany jest do 
zgłoszenia PPIS właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji gospodarstwa faktycznej listy 
osób zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej 
kwarantanny. 

6. Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko 
gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi). 

7. Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do 
testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Test obecnie można wykonać u ubezpieczonego w 
KRUS pracownika sezonowego w systemie Drive Thru – Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny poinformuje na wniosek rolnika/plantatora o najbliższej lokalizacji Drive 
Thru.(Instrukcja wykonania testu – w załączniku). Każdy dodatni przypadek powinien jak 
najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej. 

8. Podczas pierwszych 14-dni pobytu w gospodarstwie, podczas których pracownik jest objęty 
obowiązkiem odbywania kwarantanny, ma możliwość świadczenia pracy z zastrzeżeniem, że 
obowiązuje całkowity zakaz opuszczania gospodarstwa w okresie odbywania kwarantanny, 
ogranicza się kontakt także do niezbędnego minimum z osobami zamieszkującymi dane 
gospodarstwo. 

9. W czasie odbywania kwarantanny Policja sprawuje dozór nad osobami obowiązanymi do jej 
odbycia; złamanie obowiązku grozi karą w wysokości do 30 tys. zł (ok. 7 100 USD, 6 600 EUR, 
190 840 UAH). 

10. Jest możliwość, aby najwcześniej w 7 dniu kwarantanny pobrać pracownikowi wymaz do 
badania PCR, a po otrzymaniu wyniku ujemnego zwolnić go z odbywania dalszej części 
kwarantanny. Koszt testu pokrywa rolnik, u którego docelowo zatrudniony jest pracownik 
sezonowy. W przypadku otrzymania wyniku dodatniego sposób postępowania określa dalsza 
cześć wytycznych. 

11. Należy zapewnić osobom kwarantannowanym odpowiednie warunki zakwaterowania z 
pełnym węzłem sanitarnym i wydzielonymi pomieszczeniami do pobytu. W przypadku dużej 
liczby pracowników w gospodarstwie należy wydzielić oddzielne kwatery (oddzielne wejścia) 
dla niewielkich grup osób – do max 10 pracowników, i tak zorganizować ich pobyt, aby w 
okresie odbywania kwarantanny grupy nie stykały się ze sobą zarówno w pracy, jak i poza nią 
w pomieszczeniach socjalnych, podczas transportu na pole/miejsce wykonywania pracy, na 
podwórku, itp., Takie postępowanie pozwoli, aby w przypadku wystąpienia zakażenia u 
jednego z pracowników „wyeliminowane zostały” tylko osoby z danej grupy (10 
pracowników), a nie wszyscy pracownicy będący w kwarantannie. 

12. Zaleca się, aby pracownicy sezonowi w trakcie kwarantanny, którzy prowadzą zbiór owoców 
miękkich (maliny, truskawki, jagody etc) i warzyw zielonych jedzonych na surowo (sałata, 
rukola, szpinak etc) oraz pracujący przy obróbce (np. obieranie, krojenie owoców, 
porcjowanie etc) żywności przeznaczonej do bezpośredniego spożycia stosowali zarówno 
osłonę ust i nosa jak również rękawiczki jednorazowe, które muszą być często zmieniane. 
Wszelkie objawy choroby zakaźnej, w tym ze strony układu pokarmowego, powodują 
odsunięcie pracownika od wszelkich prac związanych z żywnością. 

13. Należy zapewnić systematyczne wietrzenie wszystkich pomieszczeń, w których przebywają 
ludzie. 

14. Wyłączyć z użytkowania pomieszczenia, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi takie jak 
wspólne sale telewizyjne, stołówki. 

15. Podczas pobytu pracownik sezonowy w gospodarstwie musi mieć zapewniony bieżący dostęp 
do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego 
(chusteczki higieniczne, ręcznik papierowy), kosze na odpady wyłożone jednorazowymi 
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workami itp. po to, aby zapewnić mu możliwość zachowania wymagań higienicznych 
(właściwa higiena rąk, stosowanie odpowiednich środków do dezynfekcji, higiena podczas 
kaszlu, kichania). 

16. Zatrudniający rolnik powinien mieć listę telefonów do każdej z osób, a także przekazać 
pracownikom najważniejsze numery telefonów (pogotowie, powiatowa stacja sanitarna-
epidemiologiczna, infolinia NFZ). 

B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa. 

1. Gospodarstwo zapewnia zatrudnionym cudzoziemcom środki ochrony osobistej, w tym 
maseczki/ osłonę ust, nosa w zależności od potrzeb i specyfiki pracy, rękawiczki ochronne, 
środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. 

2. Gospodarz wywiesza w miejscach zakwaterowania i wykonywania pracy instrukcje dot. mycia 
i dezynfekcji rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki 
(w języku polskim i języku ojczystym pracowników). 

3. Gospodarstwo dysponuje termometrem (optymalny bezdotykowy pomiar temp) – w 
przypadku innego termometru – dezynfekcja obowiązuje po każdym jego użyciu. Pomiar 
temperatury jest wykonywany u pracowników przynajmniej 1 raz dziennie przez wyznaczoną 
osobę – optymalnie przed rozpoczęciem pracy. Gospodarz powinien uzyskać zgodę 
pracownika na pomiar Temperatura powyżej 370C kwalifikuje do odsunięcia pracownika od 
świadczenia pracy, pozostania na kwaterze i częstszego pomiaru temperatury. Jeśli 
temperatura rośnie – wskazana teleporada. 

4. Pracownicy powinni zostać zapoznani z wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas 
epidemii takimi jak:  

o Przed rozpoczęciem pracy, obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem. 
o Zachować bezpieczną odległość od zewnętrznych rozmówców i współpracowników 

poza stanowiskiem pracy (na stanowisku pracy 1,5 m, poza rekomendowane są 2 m). 
o Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją 

znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie 
alkoholu (min. 60%). 

o Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzucić chusteczkę do worka/kosza i umyć ręce. 

o Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. 
o Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie 

po zakończonym dniu pracy (jeśli nie jest to pole). 
o Należy dbać o higienę w miejscu zakwaterowania; mycie i dezynfekcja toalet – 

przynajmniej 3 razy dziennie leży po stronie pracowników. Środki do mycia i 
dezynfekcji zapewnia gospodarz, który nadzoruje procesy higieniczne. 

o Gospodarz zapewnia pranie odzieży, pościeli itp.; pranie powinno odbywać się w 
temperaturze, co najmniej 60 0 C z dodatkiem detergentu. 

o Gospodarz zapewnia regularne (kilka razy w ciągu dnia) czyszczenie powierzchni 
wspólnych, z którymi stykają się pracownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, 
blaty, oparcia krzeseł. 

o Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki. 

5. Zaleca się, aby praca w gospodarstwie odbywała się w niewielkich grupach (zalecane tak jak 
przy podziale na kwatery), z zachowaniem co najmniej 1,5 metrowej odległości między 
pracownikami lub praca w maseczkach. 

6. Zaleca się wprowadzenie różnych godzin przerw, zmniejszenie liczby pracowników 
korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na 
posiłki). 
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7. Pomiędzy wymianą grup należy zachować odstęp czasowy umożliwiający przewietrzenie 
pomieszczenia pracy (jeśli odbywa się ona w pomieszczeniu), ewentualnie przeprowadzenie 
czynności porządkowych, w tym dezynfekcji powierzchni narażonych na częste dotykanie, w 
zależności od rodzaju pomieszczenia i specyfiki pracy. 

8. Posiłki powinny być pracownikom dostarczane w pojemnikach zbiorczych, aby mogli 
rozdzielić dania w poszczególnych grupach, lub w naczyniach jednorazowych. Jeśli stosowane 
są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem 
detergentu w temperaturze. powyżej 600 C, a o ile to możliwe – wyparzanie. Dopuszcza się, 
aby pracownicy posiadali swoje naczynia i sztućce, do użytki wyłącznie indywidualnego. 

9. Przy pracach na polu, jak również innych pracach rolniczych np. sortowanie, obieranie, 
krojenie stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 
1,5 metra. Jeśli nie można zapewnić takiej odległości  to pracownicy powinni stosować środki 
ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii, a więc przede wszystkim 

10. Rekomenduje się wyznaczenie w gospodarstwie osób/ osoby do kontaktu z pracownikami 
sezonowymi, które będą odpowiedzialne m.in. za transport na pole i dostarczanie żywności 
oraz realizację najpilniejszych potrzeb życiowych pracowników. Osoby te mają ściśle 
przestrzegać zasad higieny i reżimu sanitarnego (w tym: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie odległości od innych osób min. 2 m, mycie 
rąk). 

11. Rekomenduje się wyznaczenie w gospodarstwie osób/ osoby do kontaktu zewnętrznego – 
osoba nie może mieć kontaktu z pracownikami sezonowymi i innymi, przebywającymi w 
kwarantannie. Osoby te mogą kontaktować się z otoczeniem gospodarstwa w tym dostarczać 
płody rolne do skupu, realizować zakupy itp., pod warunkiem, że nie występują u nich objawy 
wskazujące na chorobę zakaźną. 

12. W przypadku, gdy w gospodarstwie wystąpi przypadek zachorowania, gospodarstwo 
kontynuuje swoją produkcję, z wyłączeniem tej części w której wystąpiło zdarzenie. 

C. Procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem 
u pracownika. 

1. Każdy dodatni przypadek, potwierdzony badaniami, powinien jak najszybciej opuścić 
gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej. 

2. Pracownicy powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 
objawów zabronione jest świadczenie pracy. Powinni pozostać w miejscu zakwaterowania i 
skontaktować się telefonicznie ze wskazaną osobą. 

3. Osoba wyznaczona w gospodarstwie do kontaktu z kwarantannowanymi pracownikami 
powiadamia gospodarza/ pracodawcę i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-
epidemiologiczną w celu ustalenia postępowania. W razie pogarszania się stanu zdrowia 
pracownika z nr 999 lub 112. 

4. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 
dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć 
go od pracy i przewieść transportem indywidualnym do miejsca zakwaterowania. Osoba 
powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową 
stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń 
oraz postępować jak w pkt. C.3. 

6. Pracownik powinien oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, 
w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. 
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7. Zaleca się ustalenie obszaru w obiekcie, w którym poruszał się i przebywał pracownik, 
przeprowadzenie rutynowego sprzątania tego obszaru, zgodnie z obowiązującymi 
procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

8. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, w tym w stosunku do 
innych osób, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.  
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2. INSTRUKCJA WYKONANIA TESTU  

Pobieranie wymazów „z samochodu” u osób z kwarantanny w  „drive – thru”. 

Aby umożliwić cudzoziemcom, osobom kwarantannowanym będących pracownikami sezonowymi 
badanie – (wymaz z noso-gardła) w kierunku potwierdzenia lub wykluczenia zakażenia Covid-19, 
proponuje się indywidualny przyjazd do punktu pobrania tzw.  drive – thru, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu. 
Minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonania w/w badania u ubezpieczonego w KRUS pracownika 
sezonowego bez ponoszenia kosztu badania przez zatrudniającego go rolnika/plantatora. 
 
Warunkiem takiego przyjazdu jest: 

1. Samodzielna podróż własnym środkiem transportu lub udostępnionym przez rolnika- 
plantatora. 

2. Dopuszczalna jest podróż łączna więcej niż 1 osoby, pod warunkiem, że osoby te przebywają 
razem w kwarantannie. 

Osoby opuszczające czasowo miejsce kwarantanny – udające się na badania bezwzględnie muszą: 
1. być ubrane w maseczkę zakrywającą usta i nos, 
2. mieć założone rękawiczki jednorazowe, 
3. muszą unikać kontaktu bezpośredniego z innymi osobami. 

Lista osób udających się do badań przekazywana jest Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu oraz Policji w celu usprawiedliwienia opuszczenia miejsca kwarantanny (osoby te nie 
mogą być karane za opuszczenie miejsca odbywania kwarantanny). 

1. Kwarantannowany o którym mowa powyżej poddaje się badaniu po przybyciu  do 
gospodarstwa. 

2. W ustalonym z Drive- thru terminie podjeżdża samochodem pod wskazany punkt pobrań. 
3. Nie wysiada z samochodu, jedynie otwiera szybę pojazdu. 
4. Stosuje się do zaleceń próbkobiorcy. 
5. Legitymuje swoją tożsamość (potrzeba posiadania paszportu lub innego dowodu tożsamości). 
6. Udziela krótkiego wywiadu medycznego. 
7. Przeszkolony pracownik pobiera wymazy bez opuszczania przez badanego (Jeżeli niemożliwe 

jest bezpośrednie pobranie wymazu w kabinie samochodu dopuszcza się pobranie materiału 
we wskazanym przez personel miejscu, z zachowaniem rygoru używania przez badanego po 
opuszczeniu pojazdu osłony nosa i ust oraz rękawiczek w drodze do wyznaczonego punktu 
poboru). 

8. Po pobraniu wymazu kwarantannowany odjeżdża wracając bezpośrednio do miejsca 
odbywania kwarantanny kontynuując ją do 14 dnia oczekując na wynik. 

Przeszkoleni pracownicy punktu Drive Thru  
1. opisują probówki z wymazami, pakują zgodnie z zasadami pobrania i przesyłania materiału 

biologicznego, 
2. przekazują zapakowane próbki do wyznaczonego przez koordynatora laboratorium, za 

pośrednictwem dedykowanego środka transportu, 
3. laboratorium przekazuje wyniki badań do wskazanego przez rolnika- plantatora, właściwego 

ze względu na lokalizację gospodarstwa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
na jego adres mailowy, 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje badane osoby o wyniku badania 
poprzez przyjętą formę np. SMS, widomość mailową, pisemną etc. 
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3. INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK 

Jak prawidłowo myć ręce 
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Jak skutecznie dezynfekować ręce 
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4. INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWICZEK 
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5. INSTRUKACJA NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZKI 
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DODATKOWE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA SPOŻYWCZEGO ZNAJDUJĄ SIĘ NA 
STRONIE GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO ORAZ MINISTERSTWA ZDROWIA I NA 
STRONIE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA:  
 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/   

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie  

https://www.gov.pl/web/koronawirus 

https://rcb.gov.pl/  

 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE DANE KONTAKTOWE:  

• Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590  

• Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne (PSSE): https://gis.gov.pl/mapa/   

• Główny Inspektorat Sanitarny: inspektorat@gis.gov.pl, +48 22 536 13 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


