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Środki bezpieczeństwa podjęte przez firmę Goldfoam Sp. z o.o. w związku z 

SARS CoV-2  

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Informujemy, że w związku z epidemią, zagrożeniem SARS-Cov-2 podjęliśmy 

natychmiastowe, niezbędne środki zapobiegawcze i prewencyjne, które mają za 

zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka. Mając na uwadze 

Państwa i nasze zdrowie nowe środki bezpieczeństwa obowiązują w firmie od dnia 

4.03.2020 roku, aż do odwołania.  

 

 

Środki bezpieczeństwa na terenie zakładu 

 

1. Obowiązkowy pomiar temperatury przez pracownika ochrony.  

Każdy, kto chce dostać się na teren zakładu produkcyjnego Goldfoam Sp. z 

o.o. przy ul. Leśnej 61, 05-083 Zaborów w Wiktorowie będzie podlegał 

obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Kontrolę przeprowadzi 

przeszkolony w tym celu pracownik ochrony. Pomiar temperatury odbędzie się 

przy wjeździe na teren firmy. Kontrole będą przeprowadzane raz dziennie/ 

codziennie i dotyczą każdego bez wyjątku, zarówno pracowników Goldfoam, 

jak i gości, kurierów, kierowców, pracowników wykonujących prace okresowe 

na terenie fabryki itd. Osoby u których pojawią się objawy typu: podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, ogólne objawy odpowiadające najczęstszym dla 

koronowirusa SARS CoV-2 nie zostaną wpuszczone na teren firmy. Przepis 

dotyczy każdego bez wyjątku.  

 

2. Środki do dezynfekcji.  

Przy wjeździe na teren zakładu, przy każdym z wejść do biur, hal, magazynów 

i toalet zostały udostępnione środki do bieżącej dezynfekcji na bazie etanolu 

85%.  
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Dokładamy wszelkich starań, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne. 

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, 

poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) są regularnie wycierane 

środkiem dezynfekującym, przecierane wodą z detergentem. Wszystkie 

obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne są 

regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody z detergentem. 

3. Zachowanie bezpiecznej odległości 1,5-2m między rozmówcami. Zaleca się 

zachowanie dystansu między rozmówcami. Jednak im większa odległość tym 

mniejsze ryzyko zarażenia.  

 

4. Stosowanie maseczek i rękawic ochronnych przez pracowników. Zaleca się 

by w miarę dostępności używać maseczki i rękawiczki ochronne. Firma dołoży 

wszelkich starań by zapewnić w/w środki ochronne w miarę dostępności.   

 

5. Ograniczanie wizyt do minimum. Kontakt w wydzielonych strefach. 

Zapewniliśmy wydzielone strefy odwiedzin w biurach, oddzielone płytami z  

pleksi. Wszystkie wydzielone strefy spotkań zostały wyposażone w środki do 

dezynfekcji.  

 

Dbamy o bezpieczeństwo i przykładamy do niego olbrzymią wagę, toteż prosimy o 

bezwzględne stosowanie się do poniższych zaleceń i przestrzeganie procedur na czas 

epidemii.   

    Wiktorów, 4.03.2020r.  

Zarząd i Dyrekcja Goldfoam Sp. z o.o. 
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