PRACA W KRYZYSIE W CORONA
Informacja dla Firm Partnerskich i Odwiedzających
Szanowny Panie, Szanowna Pani,
W związku z obecną sytuacją infekcyjną firma NWO podjęła dodatkowe środki ochronne i
zapobiegawcze, aby chronić Ciebie i naszych pracowników. Dlatego samoujawnienie informacji
jest obowiązkowe.
W przypadku, gdy co najmniej jedno z poniższych kryteriów ryzyka dotyczy Ciebie, chcielibyśmy
poprosić o zrozumienie, że niestety obecnie nie możemy udzielić Ci wstępu na teren NWO:

Jeśli należysz do kategorii „brak możliwości pracy” lub „decyzja indywidualna”, prosimy o pilne
skontaktowanie się z osobą kontaktową z NWO telefonicznie lub e-mailem i uzgodnienie
alternatywy. Testów nie można przeprowadzić za pośrednictwem NWO.

Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.
Środki te obowiązują do odwołania.
ppa. Thomas Getrost
Kaufmännischer Leiter

i.A. Eike Fokken
Leiter HSE
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PRACA W KRYZYSIE W CORONA
Samoujawnienie informacje o stanie zdrowia dla Firm
Partnerskich i Odwiedzających
Szanowny Panie, Szanowna Pani,
W ramach obecnego procesu infekcji nowym typem koronawirusa (COVID-19) należy przeprowadzić
następującą samoocenę, aby móc ocenić, czy może nastąpić otrzymanie pozwolenia wejścia. Przed
wejściem na teren NWO masz obowiązek wykonać następujące czynności.
Regulaminowo samoujawnienie informacji o stanie zdrowia jest ważne przez 3 dni. W przypadku
zmian wymagana jest nowa samoocena. Aktualną samoocenę należy mieć przy sobie i okazywać na
żądanie.
Dziękuję za zrozumienie.

Imię i nazwisko

Firma
Telefon
(służbowe lub mobilne)

Kontakt NWO
Czy przebywałeś w międzynarodowym obszarze ryzyka lub w niemieckim hotspocie koronowym
(np. W regionie z ograniczeniami wjazdu) wymienionym przez Instytut Roberta Kocha w ciągu
ostatnich 14 dni?
Tak 
Nie 
Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobami, u których zdiagnozowano wirusa
koronowego lub sam byłeś chory?
Tak 
Nie 
Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobami, które są podejrzane o zakażenie wirusem
koronowym lub same to podejrzewają?
Tak 
Nie 
Czy miałeś kontakt z kimś, kto był lub był poddany kwarantannie w ciągu ostatnich 14 dni lub
samemu byłeś w kwarantannie?
Tak 
Nie 
Czy masz objawy grypopodobne?
Tak

Nie

Gorączka





Kaszel





Data

Tak

Nie

Ból gardła





Katar





Tak

Nie

Brak tchu





Biegunka





Podpis

Uwagi dotyczące ochrony danych
Zwracamy wyraźnie uwagę, że obowiązuje ogólnie obowiązująca deklaracja ochrony danych NWO. Dostęp do
niego można uzyskać pod następującym linkiem: https://www.nwowhv.de/c/index.php/de/kontakt/datenschutz
Jeżeli przetwarzanie danych nie jest już konieczne w kontekście aktualnej sytuacji, Państwa dane zostaną
niezwłocznie usunięte.
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