
Lista kontrolna dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa w zakładach mięsnych i drobiarskich w 
związku z COVID-19 

 
 

Nazwa 
zakładu: 

 Zakład #:  Miasto/kraj:  

Rodzaj 
zakładu 
(wybierz 
jedną 
odpowiedź) 

Tylko ubój 
zwierząt 
gospodarskich 

Ubój i 
przetwórstwo 
zwierząt 
gospodarskich 

Tylko ubój 
drobiu 

Ubój i 
przetwórstwo 
drobiu  

Tylko 
przetwórstwo 

Zakład 
funkcjonuje? 
(wybierz 
jedną 
odpowiedź) 

Tak Nie    

Jeśli nie 
funkcjonuje, 
dlaczego? 
(wybierz 
jedną 
odpowiedź) 

Personel 
zakażony 
COVID 

Zakład 
sezonowy 

Problemy z 
zaopatrzeniem 

Inne (jakie)  

 
Punkty listy kontrolnej 

Pozytywne przypadki 
Czy któryś z pracowników 
miał pozytywny wynik 
testu na COVID-19? 

Tak Nie Nie 
wiadomo 

  

Jeśli tak, to czy zakład 
podjął dodatkowe kroki w 
celu oczyszczenia i 
odkażenia obiektu, w tym 
powierzchni częstego 
kontaktu?  

Tak Nie Nie 
wiadomo 

  

Jeśli tak, to czy zakład 
powiadomił swoich 
pracowników o 
potencjalnej narażeniu? 

Tak Nie Nie 
wiadomo 

nd.  

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników 
Czy w zakładzie są 
pracownicy z zauważalnymi 
objawami? (np. kaszel, 
duszność) 

Tak Nie Nie 
wiadomo 

  

Procentowa obecność siły 
roboczej 

100% 75% 50% 25%  

Odsetek normalnej 
produkcji 

Powyżej 
normy 

100% 75% 50% 25% 

Czy zakład potrzebuje 
pomocy w zlokalizowaniu 

Tak Nie Nie 
wiadomo 

  



lub zamówieniu środków 
ochrony osobistej? 

Środki ochrony osobistej 

Jakie rodzaje środków 
ochrony osobistej zakład 
zapewnia swoim 
pracownikom?  

Rękawice Maseczki 
jednorazowego 
użytku 

Przyłbice Okulary Maseczki 
materiałowe 

Okulary 
ochronne 

Inne (proszę wymienić)   

Czy pracownicy noszą 
maseczki zasłaniające 
nos/usta? 
 
 

Tak Nie    

Środki higieny osobistej 
Czy środek dezynfekujący 
do rąk jest dostępny dla 
pracowników? 

Tak Nie    

Czy stanowiska do mycia 
rąk są łatwo dostępne dla 
wszystkich pracowników? 

Tak Nie    

Badania przesiewowe po wejściu do zakładu 
Czy zakład przeprowadza 
badania pracowników przy 
wejściu na teren zakładu? 

Tak Nie Nie 
wiadomo 

  

Czy badania obejmują 
mierzenie temperatury 
ciała każdego pracownika?   

Tak Nie Nie 
wiadomo 

nd.  

Czy badanie obejmuje 
kwestionariusz dla 
pracownika do 
samodzielnego zgłaszania 
objawów? 

Tak Nie Nie 
wiadomo 

nd.  

Czy zakład odsyła 
pracowników do domu, 
jeśli nie przejdą badania?  

Tak Nie Nie 
wiadomo 

nd.  

Środki zachowywania dystansu społecznego 
Czy pracownicy utrzymują 
dystans min. 2 metrów, 
kiedy przebywają w 
zakładzie?   

Tak Nie Nie 
wiadomo 

  

Czy zakład jest regularnie i 
dokładnie 
czyszczony/odkażany (w 
tym miejsca pracy i 
powierzchnie częstego 
kontaktu)? 

Tak Nie    



Lista kontrolna dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa w zakładach mięsnych i drobiarskich w 
związku z COVID-19 

 
 

Nazwa 
zakładu: 

 Zakład #:  Miasto/kraj:  

Rodzaj 
zakładu 
(wybierz 
jedną 
odpowiedź) 

Tylko ubój 
zwierząt 
gospodarskich 

Ubój i 
przetwórstwo 
zwierząt 
gospodarskich 

Tylko ubój 
drobiu 

Ubój i 
przetwórstwo 
drobiu  

Tylko 
przetwórstwo 

Zakład 
funkcjonuje? 
(wybierz 
jedną 
odpowiedź) 

Tak Nie    

Jeśli nie 
funkcjonuje, 
dlaczego? 
(wybierz 
jedną 
odpowiedź) 

Personel 
zakażony 
COVID 

Zakład 
sezonowy 

Problemy z 
zaopatrzeniem 

Inne (jakie)  

 
Oznakowanie/Wskazówki wizualne 

Czy zakład rozmieścił znaki 
lub inne wizualne 
wskazówki dotyczące 
praktyk, które pracownicy 
powinni stosować, aby 
zapobiec 
rozprzestrzenianiu się 
COVID-19 (np. 
dystansowanie społeczne, 
higiena i sanityzacja)? 

Tak Nie    

 


