
Proszę przeprowadzić kontrolę 
swoich pracowników pod kątem 
koronawirusa  wersja związana z zakwaterowaniem

ZATRZYMAJ KORONAWIRUSA ZA DRZWIAMI!  

Jeśli w oferowanym przez Państwa przedsiębiorstwo zakwaterowaniu pojawia się nowy pracownik, 
zanim zamieszka na terenie przedsiębiorstwa, proszę zadać mu poniższe pytania dotyczące stanu jego 
zdrowia.
Wypełniony kwestionariusz proszę przechowywać przynajmniej przez jeden miesiąc. GGD może 
wykorzystać ten kwestionariusz w razie zaistnienia potrzeby prześledzenia kontaktów pracownika. 

Proszę zadać pracownikowi poniższe pytania:

 Czy w ostatnich 24 godzinach zauważyli Państwo u siebie następujące dolegliwości?
– kaszel
– objawy przeziębienia
– stan podgorączkowy lub gorączkę
– duszności
– utratę smaku lub powonienia
 nie
 tak

 Czy mieszkają Państwo w chwili obecnej z kimś, u kogo występuje gorączka lub duszności?
 nie
 tak

  Czy zakazili się Państwo koronawirusem, którego obecność stwierdzono (w laboratorium) w ciągu 
ostatnich 7 dni?

 nie
 tak

  Czy ktoś z Państwa rodziny lub zamieszkujący z Państwem jest zakażony koronawirusem? Czy mieli 
Państwo z nim kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, podczas gdy występowały u niego dolegliwości?

 nie
 tak

  Czy przechodzą Państwo kwarantannę z powodu bezpośredniego kontaktu z kimś zakażonym 
koronawirusem?

 nie
 tak
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Jeśli Państwa pracownik odpowie „tak” na któreś z pytań, proszę nie umieszczać go w zakwaterowaniu 
mieszczącym się na terenie Państwa przedsiębiorstwa. Pracownik musi pozostać w domu i w celu 
poddania się testowi zadzwonić pod numer telefonu 0800 1202. 

Proszę zanotować poniższe dane:

Datę i godzinę 

Imię i nazwisko pracownika

 Odpowiedzi na wszystkie pytania brzmią „nie” 
 Odpowiedź na któreś z pytań brzmi „tak”
  Pracownik nie został wpuszczony do kwatery znajdującej się na terenie przedsiębiorstwa. 
   Pracownik musi pozostać w domu i w celu poddania się testowi zadzwonić pod numer 

telefonu 0800 1202.


