Bydgoszcz, 17 listopada2020

Chcemy poinformować naszych klientów i partnerów biznesowych, że podejmujemy szeroko zakrojone
działania w celu zminimalizowania ryzyka związanego z epidemią COVID-19, zarówno w zakresie
bezpieczeństwa zdrowotnego naszych pracowników oraz bezpieczeństwa produktów.
Produkcja żywności z definicji wiąże się z wysokimi standardami higienicznymi – nasi pracownicy na co dzień
pracują w odzieży ochronnej codziennie pranej w wysokich temperaturach , maskach i rękawiczkach,
dezynfekują ręce. Obecna sytuacja jedynie te działania zintensyfikowała.
We FRoŚCIE działa sztab kryzysowy, powołany 3 marca 2020, który w ramach codziennych spotkań
monitoruje sytuację oraz podejmuje niezbędne decyzje i nadzoruje ich wdrażanie. Priorytetem jest dla nas
bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego:
1. przy wejściach do zakładów pojawiły się dodatkowe punkty dezynfekcji;
2. pracownicy otrzymali środki do samodzielnej, bieżącej dezynfekcji;
3. wszyscy pracownicy mają swobodny dostęp do środków ochrony indywidualnej (tj. maseczek,
przyłbic, rękawiczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji itp.)
4. powierzchnie, z którymi stykają się dłonie pracowników: klamek, kranów, blatów itd. są kilkukrotnie
dezynfekowane w ciągu dnia;
5. wprowadzono pomiar temperatury pracowników wchodzących do zakładu;
6. większość pracowników administracyjnych została oddelegowana do pracy zdalnej; a osoby, których
obecność w firmie jest konieczna, zajmują wolne biura, w celu zachowania jak największego dystansu
7. wprowadzono zakaz podróży służbowych, krajowych i zagranicznych;
8. odwołane lub przełożone zostały wizyt klientów, firm szkoleniowych, kontrahentów itd.;
9. winda została wyłączona z użytkowania;
10. pracownicy przebywający w budynkach firmy komunikują się ze sobą jedynie telefonicznie lub za
pomocą narzędzi internetowych; nie odbywają spotkań bezpośrednich;
11. pracownicy znajdujący się na terenie zakładu FRoSTY zostali zobowiązani do noszenia maseczek
12. pracownicy mogą się przemieszczać między wyznaczonymi w zakładzie strefami (biurowce, hala
produkcyjna, magazyny) jedynie pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego

13. w strefie produkcyjnej wprowadzono oznakowania ułatwiające zachowanie odpowiedniego dystansu
między pracownikami (naklejki na podłogach);
14. na stanowiskach, gdzie zachowanie dystansu 1,5 m między pracownikami jest utrudnione,
wprowadzono dla pracowników dodatkowe (poza maseczkami) zabezpieczenia w postaci przyłbic,
zasłaniających całą twarz oraz ścianek, oddzielających pracowników pracujących na linii produkcyjnej;
15. zmieniono godziny rozpoczynania zmian produkcyjnych, aby ograniczać spotkania pracowników w
szatni i na korytarzach;
16. zmieniono organizację działania kantyny wydającej posiłki dla pracowników (wydawanie posiłków o
określonych porach, dla określonych grup pracowników)
17. pracownicy wychodzą na przerwy przysługujące im w trakcie pracy w sposób zorganizowany, według
harmonogramów;
18. wprowadzono zasadę, iż w palarni może przebywać jednocześnie jedynie 1 osoba
19. przeszkoliliśmy wszystkich z zasad dotyczących zachowania dystansu między ludźmi oraz zasad
higienicznych WHO;
20. we wszystkich miejscach, gdzie przebywają pracownicy, umieszczone zostały informacje NFZ
dotyczące koronawirusa;
21. dla serwisów zewnętrznych niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji, przygotowano specjalne
formularze wstępu do zakładu;
22. kierowcy wjeżdżający na teren zakładu nie wysiadają z samochodów i wypełniają formularz dotyczący
ewentualnego kontaktu z osobą chorą oraz ich stanu zdrowia; w przypadku jeśli jedna z odpowiedzi
jest twierdząca, otrzymują rękawiczki i maseczkę; pracownicy FRoSTY w maseczkach i rękawiczkach
pobierają i przekazują dokumenty kierowcy;
23. W przypadku uzasadnionych podejrzeń przeprowadzamy pracownikom na nasz koszt, testy PCR, a
ostatnio także testy antygenowe, w celu wykrycia COVID.

Sztab kryzysowy nadzoruje realizację stworzonych procedur dla każdego zakładu w przypadku odnotowania
podejrzenia zachorowania pracownika, w przypadku konieczności zatrzymania części lub całości zakładu oraz
plan na wznowienie produkcji. Z każdego zdarzenia wyciągamy wnioski i wprowadzamy usprawnienia.

