15-05-2020

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem i potwierdzonego zakażenia koronawirusem
w stoczni (personel zewnętrzny)
Podejrzenie zakażenia koronawirusem
Opis
Osoba zatrudniona w stoczni w Papenburgu (personel zewnętrzny) ma objawy odpowiadające
zakażeniu koronawirusem (takie jak kaszel, silne bóle głowy, trudności z oddychaniem, podwyższona
temperatura ciała itp.).

Postępowanie:
Ta osoba...
1. ... powinna unikać kontaktu z innymi osobami.
2. ... musi niezwłocznie poinformować przełożonego i skontaktować się telefonicznie z
lekarzem.
3. ... nie może wejść na teren stoczni, jak długo nie ma stosownych instrukcji od przełożonego
i/lub lekarza.
Lekarz decyduje o tym, czy konieczne jest wykonanie testu.

Potwierdzone zakażenie koronawirusem
Opis
Osoba zatrudniona w stoczni w Papenburgu (personel zewnętrzny) uzyskała pozytywny wynik testu
na obecność koronawirusa i miała bezpośredni kontakt z innymi pracownikami na terenie stoczni.

Postępowanie:
1. Ta osoba informuje niezwłocznie przełożonego z firmy partnerskiej, a ten z kolei informuje
właściwą osobę kontaktową w Meyer Werft.
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2. Codziennie sporządzane przez osobę zakażoną listy kontaktów, które należy codziennie
wrzucać do skrzynek zbiorczych, osoba zakażona przesyła do Meyer Werft w celu
sprawdzenia, uzupełnienia i przekazania urzędowi ds. zdrowia.
a. Wymagane są tu listy kontaktów z osobami, z którymi osoba zakażona miała przez
ponad 15 minut styczność face-to-face, licząc od 2 dni poprzedzających wystąpienie
objawów choroby.
b. Uzupełnienia do listy kontaktów należy udostępnić Meyer Werft.
3. Z kolei przełożony z firmy partnerskiej zgłasza się niezwłocznie do Griet Ewen (+49 4961
815393, griet.ewen@meyerwerft.de), podając następujące informacje:
a. Nazwa Państwa firmy
b. Kontakt z Państwa firmą w celu uzyskania dalszych informacji (dział personalny)
c. Nazwisko osoby zakażonej
d. Okres pracy osoby zakażonej
e. Miejsce pracy / strefy odwiedzane przez osobę zakażoną w stoczni
f.

Przypuszczalna data zakażenia

g. Osoba kontaktowa osoby zakażonej w stoczni
h. Listy kontaktów opisane w punkcie 2

Procedura w stoczni:
1. Wszystkie osoby znajdujące się na liście kontaktów są przez kierownika z firmy partnerskiej
niezwłocznie odsyłane do domu.
2. Zgodnie z obowiązującym regulaminem osoby te muszą bezpośrednio opuścić teren stoczni i
nie wchodzić tu przez okres 14 dni.
3. Urząd ds. zdrowia sprawdza konieczność przeprowadzenia testów i ew. poddaje te osoby
kwarantannie. Dane osoby informują przełożonego z firmy partnerskiej, czy została dla nich
zarządzona kwarantanna. Ta informacja zwrotna trafia również do Griet Ewen.
4. Nawet jeśli urząd ds. zdrowia nie zarządził kwarantanny, osoby z listy kontaktów nie mogą
wejść na teren stoczni przez 14 dni.
 W razie wystąpienia objawów należy niezwłocznie skontaktować z urzędem ds. zdrowia.
 Jeżeli nie wystąpią żadne objawy, osoby te mogą po upływie 14 dni po konsultacji z
przełożonym wrócić do stoczni.
Niniejszym zwracamy się z prośbą do wszystkich firm partnerskich o niezwłoczne poinformowanie
nas (osoby kontaktowe w Meyer Werft i Griet Ewen), jeśli tylko u osoby z Państwa firmy,
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pracującej na terenie naszej firmy lub na naszych budowach, wykryta zostanie obecność
koronawirusa lub, jeśli zaistnieje podejrzenie zakażenia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się
koronawirusa.

