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Działania prewencyjne dotyczące zagrożenia epidemią koronawirusa
wdrożone przez Grupę Progres
W trosce o bezpieczeństwo pracowników i kontrahentów Grupy Progres wprowadziliśmy
działania prewencyjne, mające na celu zminimalizowanie liczby ewentualnych zachorowań,
a także ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Grupa Progres wobec wszystkich pracowników prowadzi zintensyfikowaną kampanię prewencyjną
i informacyjną dotyczącą procedur bezpieczeństwa związanych z epidemią. Na podstawie zaleceń
Światowej Organizacji Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, opracowaliśmy i wdrożyliśmy
politykę postępowania dotyczącą koronawirusa, z którą zapoznajemy naszych pracowników,
współpracowników i klientów.
Na czas trwania epidemii rekomendujemy spotkania z klientami, pracownikami firm zewnętrznych
i kandydatami w trybie online.

Działania prewencyjne wobec pracowników tymczasowych
Profilaktyka:
• rozszerzyliśmy procedurę zatrudnienia nowych pracowników tymczasowych o dodatkowe
wywiady weryfikujące aktualny stan zdrowia, mające na celu kontrolę zachorowań;
• zalecamy mierzenie temperatury pracownikom;
• w naszych zespołach wyznaczyliśmy osoby, które na bieżąco kontrolują sytuacje i są
odpowiedzialne za informowanie służb zdrowia w razie podejrzenia zachorowania;
• rekomendujemy usytuowanie pracowników w kwaterach pracowniczych wg zmian i miejsc
pracy w celu eliminowania ewentualnych ryzyk;
• zalecamy wyposażenie kwater pracowniczych w termometry i spirytusy do ich dezynfekcji,
a miejsc pracy w maseczki.
Komunikacja:
• prowadzimy kampanię informacyjną dotyczącą zasad postępowania w językach, którymi
posługują się pracownicy – mailing, ulotki informacyjne, plakaty, instrukcje w naszych biurach,
kwaterach oraz w zakładach pracy;
• informujemy cudzoziemców o możliwości skorzystania z bezpłatnej porady lekarskiej
w przypadku ewentualnego zarażenia;
• udostępniamy listę szpitali z oddziałami zakaźnymi, mapę stacji sanitarno-epidemiologicznych,
numer infolinii NFZ oraz numery alarmowe do opiekunów z Grupy Progres (ulotki, plakaty,
mailing).
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Działania prewencyjne wobec pracowników wewnętrznych Grupy Progres
Profilaktyka:
• ograniczamy wyjazdy służbowe i nie delegujemy pracowników na wyjazdy zagraniczne;
• weryfikujemy osoby, które przebywały w krajach dotkniętych epidemią i zalecamy im
wykonywanie pracy zdalnej;
• realizujemy spotkania z osobami spoza firmy w trybie online, pozostałe – wymagające
bezpośredniego kontaktu – organizujemy w specjalnie wyznaczonych do tego
pomieszczeniach (w oddziałach, w których nie było to możliwe, ustawiliśmy biurka w zalecanej
odległości od interesantów);
• podchodzimy elastycznie do możliwości pracy w systemie home office;
• przykładamy szczególną uwagę do zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
w naszych biurach (m.in. poprzez wyposażenie oddziałów w środki do dezynfekcji).
Komunikacja:
• wdrożyliśmy rozszerzoną kampanię informacyjną dla pracowników Grupy Progres w zakresie
instrukcji postępowania i minimalizowania ryzyk;
• opracowaliśmy kompendium wiedzy dotyczące profilaktyki zachowań i zasad higieny;
• udostępniliśmy listę szpitali z oddziałami zakaźnymi, mapę stacji sanitarno-epidemiologicznych
oraz numer infolinii NFZ.

