15-05-2020

Процедура при съмнение за заразяване с коронавируса и
при потвърдено заразяване с коронавируса в
корабостроителницата (външен персонал)
Съмнение за заразяване с коронавируса
Описание:
Лице (от външен персонал), което работи в корабостроителницата в Папенбург има симптоми,
които съответстват на зараза с коронавируса (като кашлица, главоболие, затруднено дишане,
повишена температура и др.).

Процедура:
Това лице...
1. .... трябва да избягва контакт с други лица.
2. .... информира незабавно началника си и се обажда по телефона на лекар.
3. .... не влиза на територията на корабостроителницата, в случай че има нареждане от
началника и / или от лекаря.
Лекарят решава дали трябва да се направи тест.

Потвърдено заразяване с коронавируса
Описание:
Лице (от външен персонал), което работи в корабостроителницата е с положителен тест за
коронавируса и е имало непосредствен контакт с други работници на територията на
корабостроителницата.

Процедура:
1. Това лице информира незабавно началника в партньорската фирма и той от своя страна
информира отговорното лице в корабостроителницата Майер Верфт.
2. Ежедневно съставяните списъци за контакт на заразеното лице, които всеки ден се
пускат в сборните кутии, се изпращат от Майер Верфт на заразеното лице за проверка,
допълване и предаване на здравната служба.
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a. За целта се изискват списъците за контакт 2 дни преди появата на симптомите с
лицата, които са имали повече от 15 минути контакт лице в лице със заразеното
лице.
b. Допълненията на списъците за контакт трябва да се предоставят на Майер
Верфт.
3. Началникът в партньорската фирма от своя страна незабавно се обажда на Гриет Евен
(+49 4961 815393, griet.ewen@meyerwerft.de) и подава следната информация:
a. Име на Вашата фирма
b. Лице за контакт във Вашата фирма за въпроси (личен състав)
c. Име на заразения
d. Период на работа на заразения
e. Място

на

работа

на

заразения/

посетени

от

заразения

зони

в

корабостроителницата
f.

Предполагаема дата на заразяване

g. Лице за контакт на заразения на територията на корабостроителницата
h. От описаните в № 2 списъци за контакт

Процедура в корабостроителницата:
1. Всички лица, които са в списъка за контакт незабавно се изпращат в къщи от
ръководителя на партньорската фирма.
2. Лицата трябва директно да напуснат територията съгласно валидния правилник за
зоните и нямата право 14 дни да влизат на територията на корабостроителницата.
3. Здравната служба проверява необходимостта от тест и при нужда поставя лицата под
карантина. Лицата информират началника в партньорската фирма дали е наложена
карантина. Това сведение се праща и на Гриет Евен.
4. Дори и да не е наложена карантина от здравната служба, лицата от списъка с контакти
нямат право да влизат 14 дни на територията на корабостроителницата.
 При появата на симптоми незабавно трябва да се свържат със здравната служба.
 Ако не се появят симптоми след 14 дни и след консултация с началника си лицата
отново могат да се върнат в корабостроителницата.
Молим всички партньорски фирми да ни информирате (лицето за контакти в Майер Верфт и
Гриет Евен) веднага щом лице от Вашето предприятие, което работи на нашата територия

Благодарим Ви!!!
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или на новите ни строежи, е заразено с коронавируса или има съмнение за заразяване, за да
се намали разпространението на коронавируса.

