
Słupsk, dnia 15.04.2020 r.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY COVID-19, WYWOŁANEJ WIRUSEM

SARS-COV-2 (KORONAWIRUS)

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658, 673).

1. Zakłady pracy są obowiązane zapewnić (do dnia 19 kwietnia 2020 r.):
a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki  jednorazowe lub środki  do
dezynfekcji rąk, 
b) odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze
względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki
ochrony osobistej związane ze zwalczaniem COVID-19. 

Podstawa prawna: § 9 ust. 9 pkt 3. 

Dezynfekcja rąk – niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych w celu zapobieżenia zakażeniu (antyseptyka),
poprzez  stosowanie  preparatów  do  dezynfekcji  rąk  zawierających  alkohol  w  formie  płynnej,  żelowej  lub
piankowej. 

2. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży
lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
w  zakładach  pracy  oraz  w  budynkach  użyteczności  publicznej  przeznaczonych  na  potrzeby:  administracji
publicznej,  wymiaru  sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego,  oświaty,  szkolnictwa  wyższego,  nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym
usług  pocztowych  lub  telekomunikacyjnych,  turystyki,  sportu,  obsługi  pasażerów w transporcie  kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym;  za budynek użyteczności publicznej uznaje się
także budynek biurowy lub socjalny.
Obowiązku określonego powyżej  nie  stosuje się  w przypadku: osoby wykonującej  czynności  zawodowe,
służbowe  lub  zarobkowe  w  budynkach,  zakładach,  obiektach,  placówkach  i  targowiskach  (straganach),
z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.
Osoba  wykonująca  czynności  zawodowe  w  obiektach  handlowych lub  usługowych lub  w placówkach
handlowych  lub  usługowych  może  w  czasie  wykonywania  tych  czynności  zawodowych  realizować
obowiązek,  przez zakrywanie ust i  nosa przy pomocy przyłbicy,  jeżeli  wszystkie stanowiska kasowe lub
miejsca  prowadzenia  sprzedaży  lub  świadczenia  usług  w  danym  obiekcie  lub  placówce  są  oddzielone  od
klientów dodatkową przesłoną ochronną. 

Podstawa prawna: § 18 ust. 1  - 3.
 

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495, z 2020 r. poz. 568

Art.  2376.  §  1.  Pracodawca  jest  obowiązany  dostarczyć  pracownikowi  nieodpłatnie  środki  ochrony  indywidualnej
zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy
oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
§  3.  Pracodawca  jest  obowiązany  dostarczać  pracownikowi  środki  ochrony  indywidualnej,  które  spełniają  wymagania
dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.  

Art. 2378. § 1. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie
na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży
i obuwia roboczego. 
§ 2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, o których mowa w art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, stanowią własność
pracodawcy. 

Art. 2379. § 1. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. 
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały
właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie. 

Art. 23710. § 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, które
w  wyniku  stosowania  w  procesie  pracy  uległy  skażeniu  środkami  chemicznymi  lub  promieniotwórczymi  albo  materiałami
biologicznie zakaźnymi, były przechowywane wyłącznie w miejscu przez niego wyznaczonym. 
§  2.  Powierzanie  pracownikowi  prania,  konserwacji,  odpylania  i  odkażania  przedmiotów,  o  których  mowa  w  §  1,  jest
niedopuszczalne. 


