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WHO: woda z kranu jest bezpieczna 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że koronawirusy zostają 
zniszczone w procesie uzdatniania wody, co oznacza, że w systemach wodociągów 
koronawirus się nie rozprzestrzenia.  

W najnowszej publikacji WHO „Water, sanitation, hygiene and waste management 
for the COVID-19 virus” eksperci tłumaczą, że nie ma dowodów na przeżycie wirusa 
COVID-19 w wodzie pitnej, zatem nie ma potrzeby stosować dodatkowych środków 
dezynfekcyjnych. 

Z badań wynika, że wirusy są podatne na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, 
np. chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. A te, jak informują w swoich 
komunikatach zakłady uzdatniania wody w Polsce, są powszechnie u nich stosowane. 
Wynika więc z tego, że wirusy są usuwane z wody już w technologicznym procesie 
uzdatniania. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu informuje, że 
wirusy podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, „usuwane są  
z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami  
i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych”. Nie ma 
możliwości, aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ jest 
ona w pełni szczelna. 

Podobne informacje zamieściły też inne zakłady wodociągowe.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Nie tylko praca może być zdalna – nauka w czasach koronawirusa 

Dla większości z nas przeniesienie całego życia w cztery ściany własnego mieszkania 
i zamknięcie się tam na dwa tygodnie (początkowo) wyglądało jak wizja 
apokaliptycznych wymysłów twórców fantastyki naukowej. Inni jednak widzieli  
w tym możliwość do nadrobienia rzeczy zaległych.  

Jest cała masa szkoleń, tzw. e-learning, które możemy odbyć w zaciszu swojego 
domu. W kapciach, dresach, z kubkiem kawy/herbaty/kakao (o ile ono jest ;)) – jak 
kto lubi. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że nasze szkolenie możemy przerwać 
w dowolnym momencie i powrócić do niego, gdy rozwiążemy problemy domowe. 

Zastanawiacie się pewnie, dlaczego i po co komu ten e-learning. Odpowiedź jest 
prosta, w obecnej sytuacji, kiedy wszyscy powinniśmy pozostawać w domach, może 
to być jedyny sposób, by odbyć szkolenia obowiązkowe, czyli np. te z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Po powrocie do „normalności” będziemy mogli skupić 
się wyłącznie na wykonywaniu swoich obowiązków służbowych, których 
prawdopodobnie będzie bardzo dużo. 

Z kolei pracodawcy lub osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi mogą 
w tym czasie podnieść swoje kwalifikacje menedżerskie w kwestiach przeciwdziałania 
mobbingowi, poznać bliżej przepisy rozporządzenia RODO czy też nabyć umiejętności 
wydawania poleceń służbowych, albo wiedzę w zarządzaniu wynagrodzeniami. Jest  
w czym wybierać.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Poradnik zdalnego nauczania video 

Możliwość przeprowadzania szkoleń wideo w sieci otwiera przed instytucjami 
szkoleniowymi nowe możliwości. Jak opracować takie szkolenie, by było 
profesjonalne i ciekawe? Przedstawiamy kilka porad dla tych, którzy w tych 
trudnych czasach kwarantanny pragnęliby podjąć tę wartościową ideę.  

Być ekspertem. Podstawowym wymogiem jest profesjonalizm. Osoby i instytucje, 
które zamiast dostarczać odbiorcom rzetelną wiedzę pragną jedynie zaistnieć 
medialnie szybko zniechęcą do siebie klientów. Przede wszystkim należy więc 
bazować na ugruntowanej doświadczeniem wiedzy. 

Plan. Przed przystąpieniem do tworzenia filmów szkoleniowych należy przygotować 
dokładny plan. Opracować wszystkie materiały. Szkolenia powinny być 
przeprowadzane w sposób optymalny tzn. powinny przekazywać odpowiednią porcję 
wiedzy w określonym czasie.  

Trafić do odbiorców. Przed przystąpieniem do realizacji szkoleń niezbędne jest 
zbadanie, jakie jest zapotrzebowanie potencjalnych odbiorców i jak szerokie jest to 
grono. W tym celu można posłużyć się swoimi kanałami w social mediach. Warto nie 
tylko pozwolić wypowiedzieć się przyszłym klientom, ale również zadawać im pytania. 

Kwestie techniczne. Nic tak nie zraża odbiorców jak brak profesjonalnej formy 
szkolenia. Nawet merytorycznie poprawne szkolenie nie wzbudzi zainteresowania, 
jeżeli zabraknie mu płynności, a w treść wkradną się elementy „kuchni filmowej”.  
W przypadku szkoleń „na żywo” niezbędne jest przećwiczenie wszystkich elementów.  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Pracujesz lub uczysz się zdalnie? Pamiętaj o kilku ważnych dla 
zdrowia zasadach 

Właściwa pozycja ciała, odpowiednia wielkość biurka i ustawienie monitora, 
regularne przerwy w pracy i ćwiczenia rozluźniające – to wszystko wpływa na 
ograniczanie dolegliwości spowodowanych długą pracą czy nauką przy komputerze. 
Przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania swoich 
obowiązków w czasie pracy z komputerem. 

Miejsce pracy. Właściwie dopasowane stanowisko pracy pozwala wyeliminować lub 

ograniczyć wiele dolegliwości bólowych. Zwróć uwagę na prawidłowe i zalecane 

ustawienie podstawowego sprzętu: monitor – odległość 40 do 75 cm od wzroku; 

krzesło – regulowane siedzisko, oparcie i podłokietniki, stół – łokcie zgięte pod kątem 

prostym; pomieszczenie – dobrze oświetlone i wywietrzone. 

Organizacja pracy. Warto ustanowić zasady, które pozwolą zwiększyć naszą 

skuteczność: stwórz plan pracy przed komputerem – rozpisz zadania od 

najpilniejszych i zacznij od priorytetów, skup się na tym jednym zadaniu; wyeliminuj 

szkodliwe działanie czynników zewnętrznych; zadbaj o spokój wewnętrzny  

i wyciszenie.  

Przerwy i ćwiczenia. Co godzinę rób sobie przynajmniej pięciominutową przerwę. 

Można ją przeznaczyć np. na ćwiczenia oddechowe, masaż palców rąk oraz 

rozluźnienie mięśni tułowia. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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E-Learning Efektywność osobista 

SEKA S.A. oferuje bogatą paletę szkoleń online. Nie ruszając się z domu możesz 
poszerzyć swoją wiedzę. E-Learning – Efektywność osobista to szkolenie, które 
pozwoli Ci poznać sposoby rozwijania efektywności indywidualnej poprzez 
właściwe zarządzanie osobistymi zasobami intelektualnymi oraz emocjonalnymi. 
Nasze szkolenia nakierowane są zarówno na rozwój twardych jak i miękkich 
umiejętności. Skorzystaj z naszej oferty! 

Dostępność 

Nowoczesne rozwiązania pozwalają odbyć szkolenie w wersji mobilnej na 
komputerze/laptopie, tablecie, czy telefonie komórkowym. Niewymagana jest 
instalacja dodatkowych programów, wystarczy przeglądarka internetowa i karta 
dźwiękowa. Szkolenia skonstruowane są tak, by można je było przerywać i powracać 
do nich w dowolnym monecie. Atrakcyjna forma graficzna, przystępny język oraz 
rzetelność merytoryczna to gwarancja efektywności szkolenia. 

Dla kogo? 

Adresatami szkoleń jest szerokie grono odbiorców. Nie ma znaczenia, jaką pozycję 
zajmujesz w swoim przedsiębiorstwie, liczy się chęć zwiększenia sprawności  
i skuteczności działań oraz chęć rozwijania indywidualnego potencjału. Takie 
nastawienie i nasze szkolenia to gwarancja sukcesu! 

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową on-line SEKA S.A. krajowego  lidera w branży  
e-learningu. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Pytania w czasach koronawirusa 

Najczęstsze pytania z Telefonicznej Informacji Pacjenta dotyczą objawów, 
postępowania i profilaktyki, a także pracy zdalnej i specustawy, której stosowanie 
ma na celu  zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Jak wynika z obecnej wiedzy przebieg zakażeń koronawirusem jest zróżnicowany – od 
bezobjawowego, przez łagodną chorobę układu oddechowego, po ciężkie zapalenie 
płuc, a nawet niewydolność wielonarządową oraz wstrząs septyczny. Wirusem można 
się zarazić poprzez kontakt z innym człowiekiem, ponieważ przenosi się on drogą 
kropelkową. Dochodzi do tego, gdy w naszym bliskim otoczeniu (w odległości mniej 
niż 1,5 metra) ktoś kaszle lub kicha. Wirus może być też przenoszony pośrednio przez 
dotyk. Dlatego tak ważne jest częste mycie rąk. 

Kiedy pracodawca może zlecić tzw. pracę zdalną i czy zmieni się wówczas 
wynagrodzenie? W myśl art. 3 specustawy w celu przeciwdziałania koronawirusowi 
pracodawca może nakazać pracownikom wykonywanie pracy określonej w umowie 
o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli zdalnie. Decyzja o poleceniu 
pracy zdalnej należy wyłącznie do pracodawcy. 

Za wykonywanie obowiązków zdalnie należy się dotychczasowe wynagrodzenie,  
a więc nie ulega ono pomniejszeniu. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Stan zagrożenia epidemicznego a stan epidemii – wyjaśniamy 
pojęcia 

W związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 14 marca 2020 r. wprowadzono na 
obszarze Polski  stan zagrożenia epidemicznego, a tydzień później, czyli 20 marca 
ogłoszono już stan epidemii.  

Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna, którą wprowadza się na 
określonym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia 
działań zapobiegawczych  (art. 2 ust. 23 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych). 

Z kolei stan epidemii to podjęcie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla 
zminimalizowania skutków występującej na danym obszarze epidemii (art. 2 ust. 22 
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych). 

Stan zagrożenia wprowadza się więc, by zapobiec epidemii, natomiast stan epidemii 
ogłasza się w momencie, gdy epidemia na danym obszarze już występuje i należy 
zminimalizować jej skutki.  

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii nadaje odpowiednim organom państwowym 
nowe uprawnienia, wprowadza szereg zakazów i nakłada również nowe obowiązki. 
Czas obowiązywania – do odwołania. 

  

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Odpady komunalne nie będą sortowane? 

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu wystosował pismo z postulatami do 
Ministerstwa Klimatu, w którym wnosi o możliwość składowania odpadów 
komunalnych bez sortowania lub bezpośrednie ich przekazywanie do spalania lub 
współspalania. W ten sposób Klaster chce ochronić pracowników sortowni przed 
zarażeniem się koronawirusem.  

Zrzeszający ponad 100 członków Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu –
Krajowy Klaster Kluczowy uważa, że obecna sytuacja wymaga pilnego wprowadzenia 
działań zapobiegawczych również w branży gospodarki odpadami. 

W piśmie wysłanym do Ministerstwa członkowie Klastra apelują o wprowadzenie 
tymczasowego okresu na składowanie odpadów komunalnych bez sortowania (bez 
względu na ich kaloryczność). Co wymaga zawieszenia rozporządzenia zakazu 
składowania frakcji palnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 
lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na 
składowiskach(Dz.U. 2015 poz. 1277). 

Wnoszą też o to, by zmieszane odpady komunalne odebrane od mieszkańców, w tym 
i frakcja wysokokaloryczna mogły być bezpośrednio kierowane do spalania  
i współspalania w instalacjach do tego przystosowanych. 

Celem tych postulatów jest uchronienie pracowników sortowni przed potencjalnie 
zainfekowanymi odpadami, które mogłyby pochodzić z domów zakażonych osób. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Nowe przepisy przeciwpożarowe dla składowisk śmieci 

4 marca br. weszło w życie nowe Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych  
i administracji ws. wymagań w zakresie ochrony ppoż. przy zbieraniu, 
magazynowaniu i przetwarzaniu odpadów. Potrzeba ustanowienia ww. przepisów 
wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby pożarów w ostatnich latach 
w tych obszarach oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z rozporządzeniem do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych 
odpadów palnych należy wyznaczyć odrębną strefę pożarową PM, oddzieloną pasami 
wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Ma to 
zastosowanie, o ile łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów 
palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 
50 Mg. Przepisy precyzują też wymagania dotyczące m.in.: 

 przechowywania całych lub rozdrobnionych opon, 
 obowiązku wyposażenia stref pożarowych z odpadami stałymi w systemie 

sygnalizacji pożarowej oraz w urządzenia alarmowe, 
 obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do 

magazynowania odpadów palnych w postaci gazowej lub gazu skroplonego, 
 urządzeń oddymiających dla stref pożarowych z odpadami stałymi o gęstości 

obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni większej niż 
1000 m2, 

 warunków ochrony ppoż. odpadów palnych, które wskutek samonagrzewania 
mogą stwarzać ryzyko wystąpienia pożaru. 

https://www.seka.pl/?utm_source=TOP10_pdf
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Potrzeby szkoleniowe HR 

SEKA S.A. zaprasza:  

 przedstawicieli działów HR, 
 przedstawicieli działów Kadr, 
 przedstawicieli działów Płac, 
 wszystkich, którym bliskie są tematy związane z zarządzaniem zasobami 

ludzkimi,  

do wypełnienia anonimowej ankiety mającej na celu zbadanie aktualnych potrzeb 
szkoleniowych w zakresie miękkiego i twardego HR.  

Wyniki ankiety pozwolą przygotować pakiet takich kursów i szkoleń, które realnie 
odpowiadają zainteresowaniom przyszłych Uczestniczek i Uczestników.  

Dziękujemy za poświęcony czas. 

Wypełnij ankietę TUTAJ -> https://tiny.pl/7htlr 
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