
Program

Pracodawcy przeciw COVID-19

Propozycja w rok po wybuchu pandemii

Program powstał z inicjatywy organizacji pracodawców Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. 
Treść opracowania przygotowana z należytą starannością, obejmującą przegląd dostępnej literatury przedmiotu, wyraża wyłącznie poglądy Autorów. 

Organizacja pracodawców Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki stosowania przedstawionych wytycznych i rekomendacji.

Warszawa 2021



Epidemiologiczny kontekst propozycji

• Marzec 2021 – rocznica wprowadzenia pierwszego lockdown-u

• Trzecia fala zakażeń COVID-19 (Mapa powiatów)

• Dziesiątki tysięcy dodatkowych zgonów, w tym ok. połowy COVID-19

• 4 mln/1,5mln zaszczepionych 

• Koniec akcji szczepień: koniec 2021 roku? 

• Nowe warianty; brytyjska, płd-afrykańska, brazylijska itp. 

• „Dług zdrowotny” 

• Stany lękowe, PTDS itp.

https://dane-i-analizy.pl/raport/1948-koronawirus-wg-powiatow-pracodawcy-rp/zobacz/atlas.html


Gospodarczy kontekst propozycji

• (-4,5% ) PKB w 2020, (+4,3%) PKB w 2021? 

• Setki miliardów długu „publicznego”

• Niektóre branże bardzo cierpią 

• (prawie) wszystkie branże doświadczają zmian 

• „Nowy Ład”  

• Krajowy Plan Odbudowy 

• Zmiany preferencji konsumenckich i pracowniczych 



Charakter inicjatywy

„(…) zmobilizowania sił przedsiębiorców na rzecz przygotowania i 
wdrożenia wszechstronnego programu zwalczania skutków pandemii 
COVID-19 w środowisku pracy, wykorzystującego doświadczenia, 
narzędzia oraz wiedzę nabytą w ciągu roku pandemii.”
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Aktywne zarządzanie ryzykiem klienta

• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka wystąpienia zakażeń klientów

Lista kontrolna analizy ryzyka zakażenia wśród klientów

• Wdrożenie nowych form obsługi klientów

Lista kontrolna możliwości zmian w obsłudze klientów

• Wdrożenie działań zapobiegających zakażeniom w miejscu obsługi klientów

Lista kontrolna analizy ryzyka zakażenia wśród klientów

• Zarządzanie działaniami przeciwepidemicznymi 

Lista kontrolna zarządzania ryzykiem zakażenia

Lista kontrolna analizy ryzyka zakażenia wśród klientów.docx
Lista kontrolna możliwości zmian w obsłudze klientów.docx
Lista kontrolna analizy ryzyka zakażenia wśród klientów.docx
Lista kontrolna zarządzania ryzykiem zakażenia.docx


Bezpieczne stanowisko pracy

• Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka wystąpienia zakażeń pracowników

Lista kontrolna oceny ryzyka zakażenia wśród pracowników

• Wdrożenie zmian w procesach biznesowych firmy zapobiegających zakażeniom

Lista kontrolna możliwości zmian w sposobie pracy

• Zarządzanie działaniami przeciwepidemicznymi 

Lista kontrolna zarządzania ryzykiem zakażenia

Lista kontrolna oceny ryzyka zakażenia wśród pracowników.docx
Lista kontrolna możliwości zmian w sposobie pracy.docx
Lista kontrolna zarządzania ryzykiem zakażenia.docx


Stratyfikacja i aktywne zarządzanie 
indywidualnym ryzykiem pracownika
• Identyfikacja ryzyka zakażeń pracownika wynikająca ze szczepienia

• Identyfikacja ryzyka zakażeń pracownika wynikająca z przebycia 
COVID-19

• Identyfikacja ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

Kalkulator indywidualnego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

Risk Calculator.xlsx


Szczepienia przeciw grypie
Wpływ grypy na społeczeństwo i gospodarkę kraju

• Oszacowanie liczby pracowników i ich rodzin potencjalnie 
zainteresowanych szczepieniem

Kalkulator HappeTM

• Opracowanie programu wsparcia szczepień w przedsiębiorstwie

• Zgłoszenie zamówień na szczepienia

• Wpis w dokumentacji medycznej pracownika wskazujący na 
przeprowadzenie szczepienia

Wpływ grypy na społeczeństwo i gospodarkę kraju.docx
https://branchpattern.com/research/risk-of-infection-estimator/


Szczepienia przeciw COVID-19

• Oszacowanie liczby pracowników i ich rodzin potencjalnie 
zainteresowanych szczepieniem

• Opracowanie programu wsparcia szczepień w przedsiębiorstwie

• Wpis w dokumentacji medycznej pracownika, wskazujący na 
przeprowadzenie szczepienia



Monitorowanie stanu uodpornienia 
Koncepcja COVID STATUS

• Opracowanie standardu prezentacji informacji dotyczących kontaktu z 
wirusem SARS-CoV-2

• Uruchomienie narzędzia prezentacji danych dotyczących kontaktu z 
wirusem SARS-CoV-2

• Upowszechnienie stosowania narzędzia prezentacji danych 
dotyczących kontaktu
z wirusem SARS-CoV-2

COVID STATUS v.3.docx


Podsumowanie

• Po dyskusji i uzupełnieniu proponujemy:
przyjąć program „Pracodawcy przeciw COVID-19”

jako pragmatyczne stanowisko dotyczące działań p/COVID-19 ze strony 
przedsiębiorców

• Nawiązać współprace z Rządem RP w realizacji Programu 

konsekwencje podatkowe

włączenie działań do „Nowego Ładu”

finansowanie działań z Krajowego Planu Odbudowy


