
Komunikat Dyrekcji 

Szanowni Paostwo, 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 

Dyrekcja Oddziału KWB Bełchatów podejmuje wszelkie niezbędne działania i dostosowuje je 

do wysokich standardów wyznaczonych przez administrację paostwową i GK PGE, aby 

zapewnid wszystkim Pracownikom bezpieczeostwo.  

Działania te są prowadzone wielotorowo: 

 kontynuowana jest ciągła kampania informacyjna o zagrożeniu zarażeniem i sposobach 

przeciwdziałania poprzez dostępne kanały informacyjne plakaty, radiowęzeł, pocztę 

elektroniczną;  

 w szatniach hakowych rozdysponowane zostały dozowniki z płynem dezynfekującym 

do rąk, w trakcie realizacji są pozostałe lokalizacje 

 bieżące utrzymanie czystości i dezynfekcje pomieszczeo zapewnia ze zwiększoną 

częstotliwością dedykowana do tych celów spółka MegaSerwis.  

 zabezpieczenie i dezynfekcję środków transportu i sprzętu technologicznego 

wykonują na bieżąco służby podpionu TT,  

 interwencyjne odkażanie i dezynfekcję układów KTZ i pomieszczeo wykonuje 

kopalniana jednostka Straży Pożarnej; 

 dodatkowo Oddział KWB Bełchatów dokonuje zakupów interwencyjnych 

następujących środków: rękawic ochronnych, maseczek, kombinezonów ochronnych, 

płynu i koncentratu do dezynfekcji powierzchni, płynu do dezynfekcji rąk, okularów 

ochronnych, termometrów i wiele innych środków. Wszystkie wymienione środki 

sukcesywnie są dostarczane do kopalni i dystrybuowane na poszczególne komórki 

organizacyjne w celu bezpośredniego użycia. Proces zamawiania i zakupów środków 

ochrony i dezynfekcji będzie kontynuowany adekwatnie do potrzeb, do czasu 

ostatecznego zwalczenia epidemii. 

Dyrekcja KWB Bełchatów na bieżąco omawia ze stroną społeczną i kadrą kierowniczą 

podejmowane działania ze strony kopalni w zakresie działao profilaktycznych . 

Jednocześnie Dyrekcja Oddziału zwraca się do wszystkich pracowników z prośbą o 

wyrozumiałośd i powagę w stosunku do zaistniałej sytuacji i podejmowanych działao w tym 

zakresie. 

W związku z powyższym, aby zminimalizowad rozprzestrzenienie się wirusa, Dyrekcja 

Oddziału zaleca dodatkowo następujące działania: 

1. Korzystanie z przysługujących świadczeo opieki na dzieckiem do lat 8 

2. Prowadzenia pracy zdalnej w miejscach, gdzie jest to możliwe. 

3. W miarę możliwości korzystanie z własnych środków transportu w drodze do i z pracy. 

4. Możliwośd wcześniejszego skorzystania z szatni hakowych/łaźni w stosunku do 

pracowników dojeżdżających własnymi środkami transportu, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej. 

5. Ograniczenie bezpośrednich kontaktów oraz załatwianie wszelkich spraw służbowych i 

pracowniczych z wykorzystaniem telefonów lub łączności elektronicznej. 

Jeszcze raz apelujemy do wszystkich pracowników o spokój, rozwagę, wyrozumiałośd i stosowanie się 

do zasad postępowania spowodowanych zaistniałą sytuacją. 


