Jak zorganizować pracę w sklepie, aby zminimalizować
ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa?
Sytuacja epidemiologiczna wymusza na pracodawcach konieczność wprowadzania szeregu
zmian w codziennym funkcjonowaniu firmy. Wprowadzenie wszystkich wymaganych
rozporządzeń i zaleceń to podstawa, jednak w sklepach, gdzie przebywa na co dzień wiele osób,
takich zmian należy wdrożyć więcej niż wymagane prawem minimum.
Jedną z najbardziej skutecznych metod ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród
pracowników – poza środkami ochrony osobistej, wzmożoną dbałością o higienę i regularną
dezynfekcją wszystkich przestrzeni i przedmiotów – jest wprowadzenie pracy zmianowej.

Oto najważniejsze zasady, których przestrzeganie sprawi, że będzie ona skuteczna:
1.

Wytłumacz pracownikom powód wdrożenia systemu zmianowego i jego zasadność
– podział na grupy ma na celu ograniczenie ryzyka zainfekowania całego zespołu
w przypadku, gdy ktoś okaże się chory.

2.

Podziel pracowników na grupy. Grupy nie muszą być tej samej wielkości, np. poranna
zmiana może być liczniejsza niż popołudniowa. Dostosuj liczebność zmian do potrzeb
swojego sklepu.

3.

Trzymaj się ustaleń i nie mieszaj grup. To bardzo ważne, by pracownicy nie rotowali
między zmianami – w przeciwnym wypadku, jeśli pracownik ze zmiany A, zostanie
skierowany do zmiany B i w międzyczasie okaże się chory, kwarantannie będą musieli być
poddani wszyscy pracownicy z jakimi miał kontakt.

4. Wprowadź przerwę techniczną. To bardzo ważne, bo pozwoli ograniczyć ryzyko
stykania się porannej i popołudniowej zmiany. Wystarczy pół godziny. Ustal
z pracownikami zasady zmianowości: pracownicy kończący zmianę przed zamknięciem
sklepu na przerwę techniczną i na koniec dnia – kolejny raz sprzątają dokładnie sklep,
dezynfekują powierzchnie i sprzęt, oraz usuwają śmieci i odpady w postaci środków ochrony
osobistej (zużyte maseczki, rękawiczki, ręczniki). Oczywiście sprzątanie sklepu
i dezynfekcja powinny odbywać się dużo częściej, warto jednak ustalić z pracownikami, że
każda zmiana przygotuje sklep dla następnej. Taki harmonogram zmian i prac znacznie
ułatwi im pracę i podniesie bezpieczeństwo pracowników i klientów sklepu.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (infolinia dla Klientów hurtowni Eurocash Cash&Carry czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-16.00 +48 61 333 22 20) lub mailowego na adres e-mail: informacje.koronawirus@eurocash.pl
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infolinia: 800 190 590

