LEGAL ALERT
PRACODAWCY W DOBIE OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK
W dniu 10 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(„Rozporządzenie”), które wprowadziło od dnia 16 kwietnia 2020 r. obowiązek zakrywania ust i nosa
podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Rozporządzenie zostało
zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r., które doprecyzowało nakaz
noszenia nakrycia ust i nosa poza miejscem zamieszkania lub stałego przebywania.
Poniżej opisujemy, w jaki sposób nowe nakazy powinny być realizowane w zakładzie pracy,
począwszy od dnia 16 kwietnia 2020 r.
1.

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa
obowiązuje m.in. na terenie: zakładów pracy, miejscach obsługi bankowej, handlu, gastronomii,
usług, w budynkach biurowych i w budynkach socjalnych, jak również w obiektach handlowych,
usługowych, placówkach handlowych i na targowiskach.

2.

Powyższy obowiązek obejmuje klientów / interesantów, jak również osoby pracujące
w wymienionych miejscach, które wykonują bezpośrednią obsługę klientów / interesantów.

3.

Osoby wykonujące czynności zawodowe, przebywające na stanowiskach pracy, które nie są
związane z osobistym i bezpośrednim kontaktem z klientami, nie mają obowiązku zakrywania ust
i nosa.

4.

Dodatkowo osoby pracujące w obiektach handlowych, usługowych lub w placówkach
handlowych, których stanowiska pracy są oddzielone od klientów / interesantów dodatkową
przesłoną ochronną (szyba/ plexi glass) mogą zamiast maseczki używać przyłbicy.

5.

Niezależnie od powyższego, w dalszym ciągu każdy zakład pracy ma obowiązek zapewnienia
osobom w nim zatrudnionym (niezależnie od podstawy zatrudnienia) rękawiczek jednorazowych
lub środków do dezynfekcji rąk oraz zadbania, aby odległość między stanowiskami pracy wynosiła
co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej
w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze
zwalczaniem epidemii COVID-19. Na chwilę obecną wskazane wymogi (pkt. 5) obowiązują do
dnia 19 kwietnia 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań do wskazanych powyżej kwestii prosimy o kontakt z naszymi prawnikami:
adwokatem Michałem Chodkowskim michal.chodkowski@laszczuk.pl
radcą prawnym Marcinem Szlasą-Rokickim marcin.szlasa-rokicki@laszczuk.pl
aplikantką radcowską Aleksandrą Trzcińską aleksandra.trzcinska@laszczuk.pl

