
FRLUCRIC LEI! RUIVI ŁUKUWIA Sp. Z 0.0.
88-400 Żnin, ul. Szpitalna 30

KRS 0000220135 NIP 5621688969 REGON 093213309
BDO 000059768

www.szpitalznin.pl e-mail:szpitalzninQszpitalznin.pl 7

tel. 523031341 fax 523031344 Znin „dn. 9.LOLZOZKE,

PCZ 1/40/20

Zarządzenie Nr 40/2020
Dyrektora Pałuckiego Centrum Zdrowia

Sp. z 0.0. w Żninie
z dnia 9.10.2020 r.

w sprawie: szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVID-19, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu

przeciwdziałania COVID 19 w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. w Żninie.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przypominam i zobowiązuję wszystkich
pracowników, osoby świadczące usługi medyczne i niemedyczne oraz przebywające na terenie
Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp.z o.o. w Żninie do bezwzględnego przestrzegania reżimu
sanitarnego - przede wszystkim zachowań prewencyjnych tj:

« Zachowania w miarę możliwości dystansu społecznego,

« dezynfekcji i częstego mycie rąk,

« zasłaniania nosa i ust maseczką

« stosowania odzieży i środków ochrony osobistej

Zobowiązuję kierowników działów do organizacji pracy w komórkach org., a pracowników do
przestrzegania zasad umożliwiających zapewnienie powyższych działań prewencyjnych

1. Przestrzegania zasady zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra).

2. Promowania w miarę możliwości miedzy działami PCZ kontaktu za pomocą urządzeń
teleinformatycznych. ( unikać niepotrzebnego przemieszczaniasię personelu )

3. Przestrzegania regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję
środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).- wg wcześniejszych Instrukcji i Zarządzeń.

4. Umieścić dozowniki z mydłem i płynem odkażającym w widocznych miejscach i ich
regularnego napełniania.

5.  Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

6. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

7. Przestrzegać rekomendacji dotyczących informowania i standardów postępowania
medycznego w tej kwestii w określonych specjalnościach przy realizacji świadczeń
medycznych (szczególnie u pacjentów z dodatnim wynikiem Cowid-19).

8. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos
zgiętym łokciem lub chusteczką — jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego koszai
umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min.
60%).



9. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i pacjentom, aby nie kasłał i nie kichał w
naszym kierunku, w miarę możliwościnie pracować „„twarzą w twarz„,, stosować środki
ochrony osobistej.

10. Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:

« powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne
przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów
oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane
środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wg Instrukcji

« wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być
regularnie i starannie sprzątane wg Instrukcji.

« Częste wietrzenie pomieszczeń

11.Organizować pracę w komórce org. tak by w trakcie przerwy śniadaniowej w pomieszczeniach
socjalnych były zachowane zasady „,dystansu społecznego ”( zakaz tworzenia skupisk ludzi).

12. Pracownicy z objawami infekcji, nie powinni podejmować pracy, poinformować o tym
przełożonych.

Przypominam o przestrzeganiu:

- Zarządzeniu Nr 12/2020 Dyrektora Pałuckiego Centrum Zdrowia

Sp. zo.o. w Żninie z dnia 17.03.2020r.

- Zaleceń Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 5.10.2020r. ( WZ.IV.960.5.88.2020 )

DYR JES ZARZĄDU
YREKHOR SYPITALA
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Marek Gotowała

Otrzymują:

1. wszystkie komórki org. PCZ
2. Pełnomocnik SZJ
3. ała


