Łódź, 14.03.2020 r.

Szanowni Klienci, Współpracownicy i Przyjaciele Alerty,
w związku z ekspansywnością wirusa SARS-CoV-2, Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski,
ogłosił „stan zagrożenia epidemicznego”. To oznacza, że uruchomił działanie rozdziału
„Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii” z ustawy
o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Na konferencji prasowej 13.03.2020 r. Premier,
Minister Zdrowia i Minister Spraw Wewnętrznych, poinformowali o wydaniu
rozporządzenia, którym wprowadza się konkretne ograniczenia w Polsce.
Rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa to przede wszystkim zagrożenie zdrowia
publicznego. Dlatego rząd podejmuje zdecydowane i wyprzedzające działania, by ograniczyć
rozprzestrzenianie się wirusa i ryzyko zarażania kolejnych osób.
Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy, Jakuba Chojnickiego, „opracowane do tej pory akty prawne związane z epidemią
koronawirusa COVID-19 nie zawieszają stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, w tym dotyczących sposobów organizowania szkoleń bhp, co nie przesądza
o możliwości podjęcia przez ustawodawcę takiej decyzji w nieodległej przyszłości –
obserwując dynamicznie zmieniającą się sytuację, związaną z pandemią wirusa. Na dzień 13
marca br. szkolenia w dziedzinie bhp powinny być organizowane zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien podjąć odpowiednie
działania organizacyjne, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko związane z możliwością
narażenia pracowników na kontakt z mikroorganizmem chorobotwórczym podczas
uczestniczenia w szkoleniach bhp”.
Według Ministra Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej – najbliższe dni są kluczowe
dla powstrzymania skali rozprzestrzeniania się wirusa.
Wychodząc naprzeciw powyższym wytycznym oraz oczekiwaniom naszych Klientów, miło
mi poinformować, że firma Alerta działa dla Państwa nieprzerwanie, a ostatnie dni
wykorzystaliśmy na przygotowanie się do pracy zdalnej.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu biorę pod uwagę przede wszystkim
zdrowie Pracowników, Współpracowników, Klientów oraz Ich bliskich. Kieruję się również
rządowymi wytycznymi, że będzie bardzo dobrze, jeśli Polacy w najbliższym czasie
pozostaną w domach i radykalnie ograniczą bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi.
Tym samym zapewniam, że firma Alerta jest gotowa, aby począwszy od 16.03.2020
do odwołania prowadzić dla Państwa szkolenia online oraz w formie samokształcenia
kierowanego (e-learning). Zachęcam do stosowania w najbliższym czasie tej formy
współpracy. Pozwoli to zarówno wypełnić zalecenia Ministra Zdrowia oraz Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, jak również zapewni ciągłość funkcjonowania firm naszych Klientów.
Zapewniam, że do wszelkich działań niecierpiących zwłoki, a wynikających z zadań
i obowiązków służby BHP, nasi Pracownicy są gotowi i dyspozycyjni. Jednak proponuję
w najbliższym czasie ograniczyć do niezbędnego minimum sytuacje, w których dochodzi
do bezpośredniego kontaktu między ludźmi.
W razie jakichkolwiek pytań i wyjaśnień – zapraszam do kontaktu pod numerem infolinii
Alerta 800 801 247. Pracownicy Alerty są do Państwa dyspozycji.
Zachęcam również do śledzenia bieżących informacji oraz wytycznych na stronach
internetowych
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Narodowego Funduszu Zdrowia.
Miejmy wspólnie świadomość, jak wiele zależy teraz od zdrowego rozsądku
i odpowiedzialnego zachowania każdego z nas. Naszymi decyzjami każde z nas może
przyczynić się do powstrzymania skali rozprzestrzeniania się wirusa.
Z życzeniami zdrowia, pogody ducha i rozwagi w działaniach,

Zbigniew Dobrynin
Prezes Zarządu Alerta sp. z o.o. sp. k.

