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Szanowni Państwo, 

 

w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną firma Koenig & Bauer dokłada 

wszelkich starań, aby zabezpieczyć zarówno Państwa jak i swoich pracowników 

przeciw zarażeniu wirusem SARS-Cov 2 poprzez wyposażenie swoich pracowników  

w środki ochrony osobistej takie jak m.in. maseczki, środki do dezynfekcji i rękawiczki. 

Zapewniamy również, iż nasi pracownicy przestrzegają wewnętrznych regulacji  

w firmach zamawiających nasze usługi.  

 

W nawiązaniu do bieżących zaleceń i obowiązków określonych przez Ministerstwo 

Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy Klienta 

zamawiającego usługę zobowiązani są: 
 

- Utrzymywać odległość min. 2 metrów między pracownikiem Koenig&Bauer  
a pracownikiem Klienta, zarówno podczas powitania, pożegnania jak i pracy; 

- Umożliwić pracownikowi Koenig&Bauer samodzielne wykonanie zleconej pracy; 
- Stosować środki ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej na usta  

i nos (jednorazowej lub wielorazowej) w obecności pracownika Koenig&Bauer; 
- W miarę możliwości zapewnić dezynfekcję narzędzi / powierzchni, z którymi 

może mieć kontakt pracownik Koenig&Bauer. 

 

W przypadku wykrycia potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV 2, 

Klient zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Managera Customer Care  

w firmie Koenig&Bauer. 

 

Ze strony Koenig&Bauer pracownicy przebywający na terenie zakładu Klienta 

zobligowani są: 

 

- Stosować środki ochrony osobistej w postaci maseczki ochronnej na usta  
i nos podczas przebywania w pomieszczeniach zamkniętych na terenie 
przedsiębiorstwa Klienta; 

- Do odwołania, podróżować własnym, firmowym środkiem transportu bez 
obecności osób trzecich, niezwiązanych z pełnionymi przez nich obowiązkami 
służbowymi; 

- Stosować się do szczególnych zakładowych wymogów bezpieczeństwa 
określanych przez Klienta. 

 

Koenig & Bauer zachowuje prawo do wstrzymania świadczenia usług na terenie 

zakładu Klienta w przypadku nieprzestrzegania przez niego państwowych zaleceń 

mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.  

 

 


