
Sektor szybkiego żywienia (fast food) zatrudnia około 
13 milionów pracowników na całym świecie, wielu z nich 
ma niskie płace i złe warunki pracy. Podczas wybuchu 
COVID-19 większość sieci fast foodów musiała zamknąć 
swoje lokale, co spowodowało cięcia płac pracowników 
lub pozbawienie ich wynagrodzenia. W sektorze, w 
którym zarobki są już niskie, wpływ obecnej sytuacji jest 
ogromny, pogrążając pracowników w ubóstwie. Tam, 
gdzie lokale pozostały otwarte, pracownicy są narażeni 
na znaczne ryzyko zarażenia wirusem z powodu braku 
środków ochrony indywidualnej (PPE tj. maseczek, 
rękawiczek itp) oraz braku stosowania odpowiednich 
procedur BHP. Zarówno klienci, jak i pracownicy 
są narażeni na zarażenie wirusem, gdy pracownicy 
fast foodów nie otrzymują zasiłku chorobowego i są 
zmuszeni do kontynuowania pracy pomimo choroby. 
Szczególnie zagrożeni są pracownicy migracyjni, którzy 
w przypadku utraty pracy są deportowani.

Od czasu wprowadzenia zasady „pozostań w domu” 
pracownicy dostarczający żywność stali się niezbędni. 
Często nie mają dostępu do środków ochrony 
indywidualnej, odpowiednich procedur bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz zasiłku chorobowego. Poprzez 
godne warunki pracy , środki ochrony osobistej i 
szkolenia można zminimaliować zagrożenie dla zdrowia 
klientów.
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GDY ZAMKNIĘTO LOKALE FAST 
FOOD ORAZ LOKALE FRANCZYZOWE 
PRACODAWCY POWINNI :

1. Zapewnij swoim pracownikom pełne wynagrodzenie. 
Biorąc pod uwagę, że ogromna część pracowników 
fast foodów żyje od wypłaty do wypłaty. Obniżenie 
wynagrodzenia, nawet przez ograniczony czas jest 
druzgocące dla tych pracowników. 

2. Upewnij się, że pracownicy zatrudniani na podstawie 
umowy o pracę, na zero godzinowe kontrakty lub 
pracownicy dorywczy są odpowiednio wynagradzani. 
Biorąc pod uwagę, że wielu pracowników na 
całym świecie pracuje w ramach programów 
pracy dorywczej, istnieje obecnie ryzyko utraty 
środków do życia. Sieci fast foodów muszą zapewnić 
pracownikom możliowść pokrycia podstawowych 
wydatków, takich jak : mieszkanie, żywność i inne 
niezbędne artykuły podczas pandemii COVID-19. 

3. Upewnij się, że pracownicy nie stracą miejsc pracy i 
będą mogli wrócić do pracy, gdy sytuacja się poprawi. 
Wiele rządów umożliwiło pracę sieciom szybkiego 
żywnienia i ich franczyzobiorcom. Przedsiębiorcy 
powinni skorzystać z okazji i zrekompensować 
finansowo swoim pracownikom czas, gdy nie 
pracowali lub mieli skrócone godziny pracy. Firmy 
korzystające z programów rządowych, takich jak 
zasiłki z tytułu krótkotrwałego zatrudnienia lub 
zasiłki z tytułu tymczasowego bezrobocia, powinny 
uzupełnić płace, aby uniknąć popadania pracowników 
w ubóstwo.

4. Upewnij się, że pracownicy uzyskają normalne 
uprawnienia do urlopu podczas krótkotrwałego 
zwolnienia lub przerwy w pracy i że będą mieli 
dostęp do wynagrodzenia za urlop w wysokości 100% 
normalnej stawki.
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JEŻELI LOKALE SĄ OTWARTE 
PRACODAWCY POWINNI:

1. Przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka przy 
aktywnym udziale pracowników i związków 
zawodowych.

2. Zapewnić właściwe stosowanie środków ochrony 
indywidualnej, w tym między innymi maseczek, 
rękawic ochronnych itp.

3. Upewnić się, że pracownicy mają dostęp do 
mydła i wody, środków dezynfekujących do rąk i 
powierzchni.

4. Zainstalować pleksi lub podobny materiał, 
aby chronić pracowników przed potencjalnie 
zainfekowanymi klientami.

5. Upewnić się, że odległość fizyczna wynosi 2 metry 
między pracownikami w miejscu pracy, a także 
w porze lunchu i / lub w przerwach w ciągu dnia 
pracy.

6. Zapewnić pełne wynagrodzenie chorobowe, aby 
pracownicy w razie choroby pozostali w domach, 
zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusa.

7. Zapewnić badanie w kierunku COVID-19, o ile 
pozwalają na to warunki krajowe.

8. Ustanowić zasady dotyczące płatnego urlopu i 
ochrony dochodów uwzględniających płeć, biorąc 
pod uwagę większą odpowiedzialność kobiet za 
opiekę nad dziećmi.

9. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi 
zdrowia publicznego obowiązującymi w danym 
kraju.

Więcej informacji 
dotyczących COVID-19 
znajdziesz na : IUF 

COVID-19 
Sektor 
żywności oraz 
IUF COVID-19 
- Równość

Podczas gdy COVID-19 rozprzestrzenia się na całym świecie, 
jedno z kluczowych pytań konfrontujących rządy z opinią 
publiczną jest - czy mamy wystarczająco dużo żywności? W 
wielu krajach pracownicy sektora spożywczego uznani zostali  
za kluczowych. Fabryki żywności pracują przez całą dobę, aby 
realizować zamówienia. 

Powinny istnieć szczegółowe protokoły, chroniące pracowników 
i zapewniające bezpieczeństwo żywności. Wiele firm, zwłaszcza 
międzynarodowych, wydało protokoły COVID-19. Należy 
również chronić pracownikow małych i średnich firm. 

Ten dokument zawiera zestaw żądań związków zawodowych 
dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników spożywczych 
w walce o powstrzymanie rozprzestrzeniania się COVID-19.
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PRACODAWCY

Wszystkie zakłady spożywcze potrzebują planu 
postępowania z COVID-19. Protokoły te muszą 
być negocjowane między zarządem a związkiem.
Pracodawcy muszą: 
1. Upewnić się, że pracownicy są w stanie pracować w 

odległości 2 metrów od siebie przez cały dzień. Jest 
to możliwe poprzez modyfikację organizacji pracy, 
harmonogramów pracy i przerw na odpoczynek. 
Konieczne mogą być zmiany w opisie stanowisk pracy. 
Należy korzytać z instalacji pleksi lub podobnego 
materiału w celu ochrony pracowników przed 
potencjalnym wzajemnym zakażeniem. Zmniejszenie 
prędkości linii i ilości wyrobu gotowego pomoże zapewnić 
2-metrowy odstęp między pracownikami.

2. Zapewnić odpowiednie stanowiska do mycia rąk i 
dezynfekcji oraz większą liczbę przerw, aby higiena stała 
się rutynową częścią pracy.

3. Negocjować zmiany i nadgodziny ze związkami 
zawodowymi. Epidemia nie jest pretekstem do 
korzystania z pracy przymusowej lub narażania zdrowia 
pracowników przez wydłużanie jej godzin.

4. Zapewnić regularne, dokładne czyszczenie i higienę 
miejsca pracy, w tym toalet i stołówek. Wszystkie wspólne 
powierzchnie (np. stoły warsztatowe, klamki, poręcze i 
klawiatury) muszą być regularnie czyszczone.

5. Zapewnić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE) - 
chociaż nie może to zastąpić odpowiedniego odstępu 
między pracownikami. W niektórych przypadkach może 
być konieczne noszenie zestawu ochrony osobistej przez 
krótki czas, gdy nie da się uniknąć bliskiego kontaktu, na 
przykład pracownicy konserwacyjni pomagający sobie 
nawzajem przy maszynie. W takich przypadkach należy 
zapewnić szkolenie w zakresie używnia  sprzętu ochrony 
osobistej, który musi być właściwie noszony. Maski 
należy regularnie wymieniać.

6. Umieścić, na tablicach ogłoszeń, uzgodnione protokoły 
w miejscu pracy  w językach, które wszyscy pracownicy 
mogą zrozumieć. Regularnie komunikować się z załogą.

7. Należy zaplanować bezpieczną podróż do i z miejsca 
pracy, aby zminimalizować ryzyko narażenia na 
COVID-19.

8. Należy wynegocjować zasiłki opiekuńcze nad dziećmi, 
aby dzieci pracowników miały zapewnioną opiekę na 
czas epidemii. 

9. Należy bezposrednio zatrudniać pracowników 
tymczasowych, którzy zastąpią chorych  i/lub w sytuacji 
zwiększenia zamówień  ( zamiast za pośrednictwem 
agencji). Pracowników tymczasowych należy 
odpowiednio przeszkolić, w tym również w odniesieniu 
do COVID-19.

Pandemia COVID-19 powoduje poważny 
globalny kryzys zdrowotny i gospodarczy, który 
dotyka każdego z nas. IUF chce dopilnować by 
pracodawcy, służba zdrowia i rządy przyjęły 
podejście równościowe do kryzysu COVID-19. 
Uwzględnia ono problematykę płci w przypadku 
epidemii koronawirusa, zapewniając w 
społeczeństwie zachowanie równości płci. Nie 
może dojść do odtworzenia, utrwalenia ani 
zaostrzenia nierównosci w kontekście pandemii. 
Dotyczy to zapobiegania przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt w: zakładach pracy, placówkach 
opieki zdrowotnej oraz badawczej.
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ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCÓW

1. Szanuj i wdrażaj prawo do bezpiecznego, 
zdrowego, wolnego od zakażeń miejsca pracy.

2. Negocjuj ze związkami i wprowadź politykę zerowej 
tolerancji wobec stygmatyzacji i molestowania, w 
tym molestowania seksualnego w pracy.

3. Konsultuj z pracownikami obu płci oraz 
ich przedstawicielami wdrożenie ogólnych 
środków zapobiegawczych dla całej załogi. 
Zapewnij odpowiednie informacje o zdrowiu 
i bezpieczeństwie, w tym szkolenia dotyczące 
COVID-19.

4. Upewnij się, że kobiety są zawsze włączone 
w organy decyzyjne dotyczące zdrowia 
i bezpieczeństwa, w tym komitety ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. W razie potrzeby zapewnij kobietom i mężczyznom 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej dostosowany 
do ich ciała (na przykład rękawice, sprzęt do 
oddychania, okulary ochronne, kombinezony i 
odzież ochronną).

6. Zapewnij bezpieczne, oddzielne i czyste toalety 
wraz z dostępem do czystej i pitnej wody. Miejsca 
te powionny być odwiedzane w ciągu dnia, gdy 
tylko zajdzie potrzeba, bez obawy o karę lub piętno.

7. Zorganizuj odpowiednią liczbę miejsc do mycia 
rąk i udostępnij środki dezynfekujące w całym 
zakładzie.

8. Wprowadzaj dodatkowe środki ochronne dla 
pracownic w ciąży i kobiet w okresie menopauzy, 
szczególnie kobiet doświadczających bolesnych 
objawów.

9. Szanuj prawo wszystkich pracowników do 
organizowania i wykorzystania opieki nad 
rodzinami w czasie kryzysu.
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Skorzystaj z niedawno 
opublikowanego 
przewodnika IUF na 
temat podejścia do 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy w aspekcie płci, aby 
negocjować i wprowadzać 
kluczowe zmiany podczas 
kryzysu w miejscu pracy.

Prawa dla dostawców żywności / kurierów

l Upewnij się, że pracownicy / kurierzy mają środki 
ochrony osobistej i przestrzegają procedur 
bezpieczeństwa aby uniknąć zarażenia.

l Uznaj kurierów dostarczających żywność za 
pracowników. Należy zmienić błędną klasyfikacje 
tych pracowników jako osoby prowadzące 
działalność na własny rachunek. Jednocześnie 
zapewniając tym pracownikom wszelkie 
prawa, w tym dostęp do zasiłku chorobowego. 
Niedopuszczalna jest sytuacja wykonywania 
pracy, pomimo choroby w obawie o utratę 
dochodu. Gdyby dostawcy byli traktowani jak 
pracownicy nie byłoby takich groźnych zachowań. 

l Uznanie związków dostawców / kurierów za 
partnerów społecznych. Pracownicy, dostarczający 
żywność muszą mieć możliwość zbiorowego 
negocjowania godnej pracy i życia. 

 Prawa dla pracowników migracyjnych

l Zezwolenia na stałe zatrudnienie podczas epidemii 
COVID-19 zapobiegają deportacji pracowników 
migracyjnych. 

l Gwarantowany dostęp do opieki zdrowotnej dla nie 
zarejestrowanych pracowników migracyjnych. 

l Wskazówki i procedury dotyczące zdrowia i 
bezpieczeństwa powinny być w językach wszstkich 
pracowników migacyjnych.
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