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1. CEL 

 

Procedura niniejsza obejmuje niektóre działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 („Koronawirus”) oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracowników 

ArcelorMittal Poland S.A., pracowników spółek zależnych od ArcelorMittal Poland S.A., pracowników firm, 

które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland S.A. i ich spółek 

zależnych, a także osób przebywających na terenie ArcelorMittal Poland S.A.  

Procedura zatwierdzona została przez członków Dyrekcji Wykonawczej ArcelorMittal Poland S.A. 

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES 

W tej procedurze opisano: 

- Ogólne działania informacyjne ArcelorMittal Poland S.A. (rozdział „Działania informacyjne”), 

- Sposób postępowania w przypadku wystąpienia ryzyka zakażenia poza terenem ArcelorMittal Poland 

S.A. (rozdział „Działania poza terenem ArcelorMittal Poland S.A.”), 

- Czynności kontrolne przy wejściu lub wjeździe na teren ArcelorMittal Poland S.A. (rozdział „Działania 

na bramach wjazdowych oraz na wejściach do budynków i obiektów ArcelorMittal Poland S.A.”), 

- Działania w stosunku do osób zgłaszających objawy chorobowe na terenie ArcelorMittal Poland S.A. 

(rozdział: „Działania na terenie ArcelorMittal Poland S.A.”). 

 

Procedura dotyczy pracowników ArcelorMittal Poland S.A., pracowników spółek zależnych od ArcelorMittal 

Poland S.A., pracowników firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów 

ArcelorMittal Poland S.A. i spółek zależnych. 

Rozdział „Działania na bramach wjazdowych oraz na wejściach do budynków i obiektów ArcelorMittal 

Poland S.A.” dotyczy wszystkich osób wchodzących, wjeżdżających lub przebywających na terenie 

ArcelorMittal Poland S.A. (w tym w budynkach administracyjnych i innych obiektach poza terenami 

zakładów). 

Podmioty mające siedzibę, zakłady na terenie ArcelorMittal Poland S.A. lub wykonujące jakiekolwiek prace 

lub czynności na terenie ArcelorMittal Poland S.A. mają obowiązek wprowadzenia własnych procedur, 

analogicznych do niniejszej procedury, w celu minimalizacji możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-

CoV-2 na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Podmioty powyższe mają obowiązek powiadomić swoich 

pracowników o procedurze obowiązującej w ArcelorMittal Poland S.A. 

 

Ilekroć w procedurze mowa jest o pracowniku, rozumie się przez to również współpracowników oraz osoby 

fizyczne zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

ArcelorMittal Poland S.A. przypomina o konieczności stosowania się do procedur i środków wprowadzonych 

decyzjami organów państwowych. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz w związku z 

koniecznością zapewnienia ciągłości produkcji w zakładzie zastrzega się również możliwość wprowadzenia 

na terenie ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowych obostrzeń w zakresie reżimu sanitarnego mieszczących 

się w ramach przepisów państwowych. 

ArcelorMittal Poland S.A. udostępnia w określonych miejscach (zwłaszcza toalety, łaźnie, szatnie, stołówki) 

środki higieny osobistej lub środki dezynfekujące. Należy z nich korzystać na bieżąco. Zaleca się częste 

mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, dezynfekowanie 

osuszonych dłoni środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu (min. 60%). 

 

Na terenie ArcelorMittal Poland S.A. wewnątrz budynków i pomieszczeń, w tym również hali produkcyjnej, 
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rekomenduje się zachowanie dystansu społecznego, tj. zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra 

pomiędzy osobami. Nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki.  Rekomendowane jest 

stosowanie maseczki w przypadku bliskiego kontaktu pomiędzy osobami. ArcelorMittal Poland S.A. jako 

pracodawca będzie w dalszym ciągu dostarczać maseczki wg. potrzeb.  

 

ArcelorMittal Poland S.A. zastrzega sobie prawo przywrócenia obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą 

maseczki, a także wprowadzenia innych środków zapobiegawczych, jeżeli sytuacja epidemiczna w kraju 

ulegnie pogorszeniu, a także jeśli określone obowiązki zostaną nałożone na mocy przepisów prawa.  

 

 

3. OPIS POSTĘPOWANIA 

 

3.1. Działania informacyjne 

ArcelorMittal Poland S.A. podejmuje działania informacyjne, mające na celu przypominanie pracownikom 

oraz innym osobom wchodzącym, wjeżdżającym lub przebywającym na terenie ArcelorMittal Poland S.A. o 

zachowaniach zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

ArcelorMittal Poland S.A. prowadzi ciągłą akcję informacyjną w mediach wewnętrznych (poczta e-mail, 

StalWizja, szkolenia on-line, intranet Studnia, magazyn Jedynka). 

Informacje o zasadach postępowania są przekazywane przez bezpośrednich przełożonych np. podczas 

odpraw przedzmianowych i w formie materiałów drukowanych. 

 

Wprowadzona zostaje możliwość pracy zdalnej - na zasadach odrębnie określonych przez ArcelorMittal 

Poland S.A. 

3.2. Działania poza terenem ArcelorMittal Poland S.A. 

Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A., pracownicy spółek zależnych od ArcelorMittal Poland S.A., 

pracownicy firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland 

S.A. i spółek zależnych oraz inne osoby powinny na bieżąco dokonywać samokontroli stanu zdrowia i 

zwrócić szczególną uwagę na następujące objawy: 

- kaszel (najczęściej tzw. suchy), możliwy katar, 

- gorączka (podwyższona temperatura ciała powyżej 38°C), 

- problemy z oddychaniem, płytki oddech,  

- duszności, 

- zaburzenia smaku, węchu, 

- bóle mięśni, 

- osłabienie organizmu, nietypowe zmęczenie, uczucie rozbicia, 

- możliwe kłopoty trawienne, 

- zaburzenia widzenia i in. 

 

Dodatkową wskazówką może być mieszkanie w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.  

Jeśli niektóre lub wszystkie objawy występują, należy postępować zgodnie z zaleceniami władz 

państwowych, zawiadomić odpowiednie instytucje (niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym, a 

w razie pogarszania się stanu zdrowia z pogotowiem ratunkowym), informując o występujących objawach, 

uprzedzając, że zły stan zdrowia może mieć związek z potencjalnym zarażeniem COVID-19 i stosować się 

do ich zaleceń. 

W przypadku zaobserwowania u siebie wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, celem 
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ochrony życia i zdrowia pracowników, pracownikom ArcelorMittal Poland S.A., pracownikom spółek 

zależnych od ArcelorMittal Poland S.A., pracownikom firm, które wykonują stałą obsługę urządzeń 

przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland S.A. i spółek zależnych nie wolno przychodzić na teren 

ArcelorMittal Poland S.A. Mają oni obowiązek niezwłocznie, w sposób zdalny, zawiadomić swojego 

przełożonego o swojej nieobecności. 

 

 

3.3. Działania na bramach wjazdowych oraz na wejściach do budynków i obiektów ArcelorMittal 

Poland S.A. 

Wprowadzone zostają prewencyjne kontrole osób na bramach do zakładów ArcelorMittal Poland S.A. oraz 

na wejściach do budynków i obiektów znajdujących się poza terenami zakładów. 

Kontrole polegają na mierzeniu temperatury osób wchodzących. Kontrole prowadzone są za pomocą 

automatycznych kamer termowizyjnych i termometrów zintegrowanych z kołowrotami dostępu. 

Osoby, u których stwierdzono gorączkę (38 stopni C lub więcej) nie są wpuszczane na teren lub do obiektów 

ArcelorMittal Poland S.A.  

 

Pracownik ArcelorMittal Poland S.A., pracownik spółki zależnej od ArcelorMittal Poland S.A., pracownik 

firmy, która wykonuje stałą obsługę urządzeń przemysłowych lub procesów ArcelorMittal Poland S.A. i 

spółek zależnych zawiadamia swojego bezpośredniego przełożonego o nieobecności (niezwłocznie po 

wizycie lekarskiej lub po uzyskaniu informacji od odpowiednich organów), ale nie później niż do zakończenia 

zmiany roboczej lub dnia pracy. 

 

3.4. Działania na terenie ArcelorMittal Poland S.A. 

Terenem ArcelorMittal Poland S.A. są zakłady (wewnątrz działki administracyjnej) a także budynki i obiekty 

poza działką administracyjną (we wszystkich oddziałach). 

Jeśli osoba przebywająca na terenie ArcelorMittal Poland S.A zgłasza objawy opisane powyżej w rozdziale 

„Działania poza terenem ArcelorMittal Poland S.A.” należy ją natychmiast odsunąć od pracy. Każda osoba, 

która zauważy u innego pracownika niepokojące objawy, powinna zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu.  

W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pracownika przebywającego na terenie ArcelorMittal 

Poland S.A. należy powiadomić Centrum Alarmowe ArcelorMittal Poland S.A., uprzedzając, że zły stan 

zdrowia może mieć związek z potencjalnym zarażeniem pracownika COVID-19. 

Należy sporządzić notatkę ze zdarzenia.  

Jeżeli stan zdrowia osoby zgłaszającej objawy po konsultacji z ratownikiem medycznym na to pozwala, 

powinna ona opuścić teren ArcelorMittal Poland S.A. i udać się do miejsca zamieszkania unikając 

bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami Spółki i informując o tym fakcie bezpośredniego 

przełożonego. 

W przypadku interwencji zespołu ratowniczego w związku z wypadkiem lub złym samopoczuciem na terenie 

ArcelorMittal Poland S.A. ratownik medyczny dokonujący oceny stanu zdrowia ma możliwość wykonywania 

szybkich testów antygenowych.  

Należy zdezynfekować miejsca, w których przebywała osoba podejrzana o zarażenie COVID-19 (w tym: 

stanowisko pracy, szafka pracownika) oraz wszelkie powierzchnie dotykowe, z którymi pracownik miał lub 

mógł mieć kontakt.  

Należy zachować dyskrecję oraz nie informować szeroko o stanie zdrowia pracownika. Rozmowy na temat 

potencjalnego zakażenia prowadzić można jedynie z odpowiednimi służbami państwowymi.  
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3.5. Postanowienia końcowe 

Procedura może podlegać aktualizacji, w związku z dynamicznym rozwojem sytuacji epidemicznej. 

Podmioty mające siedzibę lub zakłady na terenie ArcelorMittal Poland S.A. mają obowiązek wprowadzenia 

własnych procedur oraz wyznaczenia koordynatorów do kontaktów z ArcelorMittal Poland S.A. 

 

 

4. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

4.1. Wymagania prawne  

4.1.1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 wraz z późniejszymi zmianami), 

4.1.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

4.1.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. 

4.1.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. 2022 poz. 679). 

4.2. Akty normatywne 

4.2.1.  Zarządzenie nr 3/2020 DK z dnia 11.03.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w 

ramach podjęcia działań prewencyjnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-2. 

4.3. Inne 

4.3.1. HIRA COVID-19 wyd. 9 – numer dokumentu: 16207 

 

5. ZAŁĄCZNIKI 

5.1. Załącznik nr 1 - Instrukcja postępowania w przypadku zidentyfikowania osoby z temperaturą co 

najmniej 38ºC na terenie ArcelorMittal Poland S.A. 

 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

      W wydaniu 11 wprowadzono następujące zmiany: 

6.1. Zaktualizowano zasady dotyczące stosowania maseczek ochronnych oraz pomiaru temperatury 

ciała na terenie ArcelorMittal Poland S.A.,  uchylono rozdział „Środki transportu” i zaktualizowano 

rozdział „Działania na terenie ArcelorMittal Poland S.A., zaktualizowano wymagania prawne.  

6.2. Zaktualizowano zasady dotyczące pomiaru temperatury ciała przy wejściu na teren oraz do 

budynków i obiektów ArcelorMittal Poland S.A.  

Zmiany zaznaczono w treści dokumentu, kolorem niebieskim. 

 

 

 

 

 


