
 
Procedura postępowania podczas 

wykonywania przeglądów instalacji gazowej 
i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych  

i usługowych znajdujących się na zasobach 
SML-W w Lubinie związanej  

z przeciwdziałaniem COVID-19. 
 

I. Cel:  
1. Określenie sposobów i zasad postępowania przy wykonywaniu przeglądów instalacji 
gazowej i wentylacyjnej.  
2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i mieszkańcom w trakcie prowadzenia prac.  
3. Uniknięcie zakażenia - dotyczy instalatorów, serwisantów i mieszkańców.  

 
II. Procedury zapobiegawcze:  
Zasady postępowania:  
1. Przed przystąpieniem do pracy osoby wykonujące przeglądy  zwane w dalszej części 
instrukcji pracownikami muszą zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania 
środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji. Potwierdzeniem odbytego 
szkolenia jest podpisane przez pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszą 
procedurą.  

2. Przystąpić do prac może osoba  zdrowa i nie poddana kwarantannie. Pracownik każdego 
dnia przed przystąpieniem do pracy mierzy temperaturę ciała, a następnie podpisuje 
oświadczenie, że nie występują u niego poniższe objawy:  
 
- gorączka,  
- kaszel,  
- nadmierne zmęczenie,  
- ból głowy,  
- bóle mięśni,  
- ból gardła,  
- zadyszka, brak tchu, duszności,  
- utrata węchu i smaku,  
- katar, zatkany nos,  
- biegunka  
- kichanie.  
3. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na 
stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów 
prawa.  

4. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej  może zostać wykonany tylko w lokalu,                              
w którym nie przebywają osoby chore i poddane kwarantannie.  



5. Pracownik powinien uzyskać od użytkownika lokalu słowne potwierdzenie                                            
o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w trakcie leczenia osób przebywających w lokalu.  

6. Zachowanie dystansu 2 m.  

7. Unikanie bezpośredniego kontaktu.  

8. Stosowanie wyposażenia i środków ochrony osobistej wyszczególnionych poniżej.  

9. Zużyte wyposażenie należy wyrzucać zgodnie z wytycznymi GIS do dodatkowego worka 
na odpady zmieszane.  
 

III. Wyposażenie: 
1. Maseczka  
2. Rękawice 
3. Płyn do dezynfekcji rąk 
4. Termometr . 

 

IV. Czynności do wykonania:  

 
1. Przed wejściem do lokalu:  

a. Upewnienie się, że osoby przebywające w lokalu nie są objęte kwarantanną oraz są 
zdrowe.  

b. Założenie rękawiczek ochronnych lub ich dezynfekcja,  

c. Założenie maseczki ochronnej/przyłbicy,  

d. Dezynfekcja butów,  

e. Na życzenie osoby udostępniającej lokal pomiar temperatury ciała przez pracownika.  

 
2. W lokalu:  

a. Zaleca się, aby osoba udostępniająca lokal na czas trwania robót zasłoniła nos i usta.  

b. Wykonanie wymian urządzeń pomiarowych.  

c. Spisanie protokołu  i podpisanie przez osobę udostępniającą lokal własnym długopisem.  

 

3. Po wyjściu z lokalu:  

a. Dezynfekcja rękawic lub ich wymiana w przypadku zużycia.  

b. Dezynfekcja butów.  

c. Zużyty sprzęt zabezpieczyć w worku ochronnym.  

 



 

 
 


