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Kwestionariusz samooceny dla wszystkich osób wchodzących
na teren Pratt & Whitney Kalisz
Korporacja UTC dba o Państwa bezpieczeństwo i dokładnie analizuje rozwój sytuacji związanej
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. W trosce o bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, zwracamy
się z prośbą o sumienne wykonanie poniższej samooceny, każdorazowo przed wejściem na teren Firmy. W
każdym przypadku należy stosować się do obowiązujących regulacji lokalnych.
Tak

Nie

Kryteria samooceny
1. Czy w ciągu ostatnich 14 dni odbyłeś podróż zagraniczną?
Uwaga: Powyższe kryterium nie dotyczy codziennych podróży do pracy i do domu jak również podróży w ramach
międzynarodowych przewozów towarów

2. Czy w ciągu ostatnich 14 dni ktoś z Twoich domowników odbył podróż zagraniczną?
Uwaga: Powyższe kryterium nie dotyczy codziennych podróży do pracy i do domu jak również podróży w ramach
międzynarodowych przewozów towarów

3. Czy miałeś bliski* kontakt z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19 (za pomocą
testu lub przez diagnozę lekarską) lub oczekuje na wyniki testu na obecność
COVID-19 ze względu na to, że wystąpiły u niej objawy?
* Bliski kontakt oznacza przebywanie w odległości ok. 2 m (6 stóp) przez ok. 10 minut lub więcej.

4. Czy masz gorączkę (większą lub równą 38°C/100.4°F)?
5. Czy występują u Ciebie objawy infekcji układu oddechowego lub objawy
grypopodobne?
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań brzmi tak: Jesteś zobowiązany do niewchodzenia na teren
Firmy
i zastosowania się do aktualnych regulacji krajowych.
Zgodnie z zaleceniami rządowymi, powinieneś skontaktować się z infolinią NFZ (800 190 590) lub
infolinią Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (660 499 682). By uzyskać więcej informacji warto również
skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu lub z infolinią LuxMed (22 33 22 888).
Jeśli jesteś pracownikiem PWK powinieneś skontaktować się ze swoim przełożonym lub kierownikiem
HR, jak również z koordynatorami BCM dla Firmy (Grzegorz Pardela. +48 723 997 622 lub Witold Chacuk
tel. +48 607 321 730).
Osoby niezatrudnione przez PWK powinny natomiast zwrócić się do właściwej dla siebie osoby
kontaktowej w PWK.
Jeśli odpowiedź na którekolwiek z pytań 1,2 lub 3 brzmi tak: o ile nie otrzymasz innych, bardziej restrykcyjnych zaleceń
od instytucji rządowej, lekarza prowadzącego, przełożonego lub przedstawiciela PWK jesteś zobowiązany do
niewchodzenia na teren Firmy przez 14 dni od momentu, w którym wróciłeś z zagranicy lub ktoś z Twoich
domowników wrócił z zagranicy albo od dnia, w którym po raz ostatni miałeś kontakt z osobą, u której zdiagnozowano
COVID-19 lub która nadal oczekuje na wyniki testu.
Jeśli odpowiedziałeś tak na którekolwiek z pytań 4-5 lub jeśli w ciągu powyższych 14 dni wystąpiła u Ciebie choroba
2019-nCoV: o ile nie otrzymasz innych, bardziej restrykcyjnych zaleceń od instytucji rządowej, lekarza prowadzącego,
przełożonego lub przedstawiciela HR, jesteś zobowiązany do niewchodzenia na teren Firmy; możesz wrócić w
momencie, w którym minie co najmniej 7 dni od pojawienia się objawów i nie będziesz miał gorączki (38°C/100.4°F lub
większej), objawów gorączki lub jakichkolwiek innych objawów przez co najmniej 72 godziny, bez użycia leków
przeciwgorączkowych lub innych środków likwidujących objawy (np. środków przeciwkaszlowych).

Klasyfikacja Eksportowa /Export Controls Classification:
Ten dokument nie zawiera danych technicznych podlegających kontroli eksportu. This document does not contain any export controlled technical data.

