
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.
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RZĄDY

1. Ponieważ zapewnienie odpowiednich zapasów 
żywności jest obowiązkiem rządów, rządy muszą 
współpracować ze związkami zawodowymi i 
pracodawcami, aby utrzymać dostawy bez narażania 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przemysłu 
spożywczego.

2. Rządy powinny rozpoznać ryzyko związane z 
zatrudnieniem i potencjalne ekstremalne trudności 
gospodarcze, na jakie napotykają pracownicy. Rządy 
powinny współpracować ze związkami zawodowymi 
i pracodawcami w celu wprowadzenia środków 
zabezpieczających oraz aby ograniczyć ryzko utraty 
zatrudnienia i  dochodu.

Jak poradzić sobie z chorobą? 
Systemy testowania dla COV ID-19 są nieodpowiednie 
w większości krajów. Każdy, kto ma objawy 
koronawirusa, powinien mieć możliwość 
przetestowania i trzymania się z dala od miejsca 
pracy, aż do uzyskania wyniku negatywnego. Jeśli 
przeprowadzenie testu jest możliwe, należy je 
wynegocjować w ramach protokołów postępowania 
w zakładach. Chociaż testy pomagają zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się choroby, nie gwarantują 
bezpieczeństwa w miejscu pracy. Tam, gdzie występuje 
zagęszczenie pracowników, wszyscy powinni uważać 
się za potencjalnie zakażonych.

Ludzie nie powinni przychodzić do pracy, jeśli źle się 
czują. Jest to ważniejsze w okresie epidemii niż w 
normalnych warunkach. Praca, gdy źle się czujemy, 
zagraża życiu innych. Nawet jeśli nie jest to choroba 
wywołana przez  COVID-19 - rozprzestrzenianie się 
choroby w tym czasie osłabia układ odpornościowy 
innych i wywiera dodatkową presję na służbę zdrowia.

Pracownicy, którzy ukończyli 65 lat lub cierpią na 
choroby współistniejące takie jak : choroby serca, rak, 
cukrzyca lub choroby układu oddechowego lub mają 
obniżoną odporność, są najbardziej narażeni na ciężką 
chorobę lub śmierć na skutek zarażenia COVID -19. Jeśli 
ci pracownicy nie mogą być całkowicie odizolowani, 
powinni skorzytać z urlopu. Negocjowanie płatnego 
urlopu dla tych pracowników jest priorytetem.

ŚWIATOWE ORAGNIZACJE

1. FAO, ILO i WHO, agencje ONZ odpowiedzialne za 
żywność, warunki zatrudnienia i zdrowie muszą 
współpracować, aby upewnić się, że pracownicy 
sektora spożywczego, którzy uzani są za 
pracowników niezbędnych, mają godne warunki 
pracy. 

2. FAO, MOP i WHO muszą włączyć związki zawodowe 
do opracowania i wdrożenia globalnych wytycznych 
w celu zapewnienia światowego bezpieczeństwa 
żywnościowego. 


