
czerwiec 2020 r.

Środki zapobiegawcze
COVID-19
Sierra Gorda SCM



Podsumowanie
Ze względu na wzrost liczby przypadków zakażeń KORONAWIRUSEM, które
miały miejsce w kraju oraz na świecie, SG SCM mając na względzie zdrowie i
bezpieczeństwo swoich pracowników, dokonało przeglądu i oceny
dodatkowych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w zakładzie pracy.

W tym celu powołano Komitet Nadzwyczajny ds. Koronawirusa,
odpowiedzialny za monitorowanie zgodności wszystkich obowiązujących
protokołów oraz stworzenie propozycji nowych środków zapobiegawczych
przedstawionych Dyrektorowi Generalnemu, a także monitorowanie ich
wdrażania i kontrolę, w skład którego wchodzą Wiceprezes ds. Operacyjnych,
Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich, Radca ds. Prawnych, Korporacyjnych i
Zrównoważonego Rozwoju oraz Kierownik ds. Zdrowia, Bezpieczeństwa i
Ochrony Środowiska. Komitet działa zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Dyrektora
Generalnego.



W JAKI SPOSÓB POMAGAMY W 
CHILE?



Dostarczenie zestawów środków 
czystości

Podarowaliśmy gminie Sierra Gorda 200
zestawów środków czystości, które zostały
przekazane pracownikom służby zdrowia,
strażakom, policji oraz osobom starszym.





Podarowanie materiałów ochronnych

Podarowaliśmy 400 rękawiczek i 400
maseczek pracownikom służby zdrowia,
strażakom, policji i osobom starszym z
gminy Sierra Gorda.



Stały Kontakt
Interesariusze z Gminy Sierra Gorda
Pozostajemy w stałym kontakcie z głównymi 
Interesariuszami ze Sierra Gorda i Baquedano, 
w tym Przewodniczącymi Rad Dzielnicy jak 
również ich członkami, w celu informowania o 
wdrażanych przez Spółkę działaniach 
zapobiegawczych i zbierania opinii na ich temat. 



Dezynfekcja miejscowości

Projekt dezynfekcji ulic i przestrzeni
publicznych w miejscowościach Sierra
Gorda i Baquedano był zrealizowany w
pierwszych dwóch tygodniach maja 2020 r.





•Stała komunikacja z władzami regionalnymi (Sekretarzem Regionalnego Ministerstwa
Górnictwa, Pracy i Zdrowia) oraz lokalnymi (Burmistrzem Gminy Sierra Gorda, Sekretarzem
i Zarządcą Gminy) w celu informowania o działaniach zapobiegawczych realizowanych
przez Spółkę, gromadzenia opinii na ich temat oraz wewnętrznego przekazywania
informacji kluczowych dla ciągłości operacyjnej.

•Udział w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych i komunikacyjnych pomiędzy
kopalniami, leżącymi w pobliżu miejscowości Sierra Gorda, z Urzędem Gminy Sierra Gorda.
Celem tych spotkań jest poznanie potrzeb, miejskich inicjatyw zapobiegawczych oraz
koordynacja wsparcia.

•Monitorowanie regionalnych mediów oraz sieci społecznościowych głównych władz i
Interesariuszy.

•Udział w reportażu na temat przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego i COVID-19
emitowanym na kanale Televisión Nacional de Chile [Telewizji Krajowej w Chile]. W
imieniu Sierra Gorda SCM wypowiedział się Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich

•Wystosowanie komunikatów na temat zapobiegania zakażeniom koronawirusem
skierowanych do mieszkańców Sierra Gorda i Baquedano.

Sprawy publiczne i komunikacja: 





W JAKI SPOSÓB WALCZYMY Z KORONAWIRUSEM W 
NASZEJ FIRMIE?



Środki komunikacji



Sporządzono Protokół na temat środków zapobiegawczych
w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
KORONAWIRUSA, określający sposoby działania wewnątrz
Spółki, podpisany przez Kadrę Kierowniczą

Protokół na temat środków zapobiegawczych w celu przeciwdziałania 
COVID-19



Cotygodniowe kampanie i komunikaty dla całej firmy
Realizowane są kampanie komunikacyjne dotyczące koronawirusa, informujące o wdrażanych środkach 
zapobiegawczych, aby utrzymywać na bieżąco wszystkich pracowników firmy.



Komunikaty Kadry Kierowniczej
Kadra Kierownicza wystosowała oficjalne komunikaty dla wszystkich pracowników, promujące 
dbanie o siebie i higienę osobistą, jak również zachęcające do przestrzegania wszystkich 
protokołów na temat środków zapobiegawczych w celu przeciwdziałania COVID-19.



Motywacyjne nagrania pracowników SG
Nagrano wypowiedzi pracowników ze wszystkich departamentów, aby wzbudzić w ten sposób trwałe
zaangażowanie w przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wszystkich zaleceń z protokołów na temat
środków zapobiegawczych w celu przeciwdziałania COVID-19.





Filmy instruktażowe na terenie zakładu
Filmy instruktażowe na terenie zakładu Nagrano filmy
instruktażowe przedstawiające wszystkie środki
zapobiegawcze, których pracownik musi przestrzegać
podczas swojej zmiany oraz przerwy w celu
przeciwdziałania COVID-19.



Plakaty i materiały wizualne na terenie zakładu
Plakaty i materiały wizualne zostały umieszczone w najbardziej
uczęszczanych miejscach publicznych, w tym autobusach,
stołówkach, korytarzach i wszystkich instalacjach.









Specjalne materiały informacyjne publikowane w 
sieci wewnętrznej oraz aplikacja ESTAR Conectados

We wszystkich mediach cyfrowych zamieszcza się informacje na temat 
środków zapobiegawczych w celu przeciwdziałania COVID-19.



Informacje dla rodziny
Wydawane zalecenia nie są przeznaczone wyłącznie dla pracowników Sierra Gorda SCM, ale 
także dla ich rodzin, aby wspierać skuteczną kwarantannę i promować dbanie o siebie w 
domu.



Działania zapobiegawcze w zakładzie pracy



Środki zapobiegawcze
Sporządzono długą listę
inicjatyw i działań, które
Komitet Nadzwyczajny ds.
Koronawirusa podjął w celu
przeciwdziałania COVID-19
w Sierra Gorda SCM.
Wszystkie te środki zostały
podzielone na 5 głównych
grup:





ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Wdrożenie szybkich testów dla firmy współpracującej ARAMARK
Szybkie testy na obecność koronawirusa są wykonywane personelowi firmy ARAMARK, firmy współpracującej, która 
zapewnia usługi sprzątania na terenie kopalni Sierra Gordca SCM.

AGREGADA



AGREGADA



ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Procedura „ZASADY ŻYCIA COVID-19”

Sierra Gorda SCM ustanowiła nową procedurę „Zasady życia”, aby zmierzyć się z Covid-19. Istnieje 8 PODSTAWOWYCH ZASAD, których wszyscy 
pracownicy, zarówno jak i współpracownicy, muszą OBOWIĄZKOWO przestrzegać podczas pracy w naszej kopalni. 

AGREGADA



Pomiaru temperatury dokonuje się u wszystkich pracowników i osób odwiedzających w momencie wejścia na teren zakładu pracy.
Osoby o temperaturze powyżej 38°C są kierowane do szpitala zakładowego w celu uzyskania pomocy medycznej i w razie potrzeby kierowane
do innej placówki.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Pomiar temperatury





Na terenie zakładu pracy przygotowano specjalny moduł przeznaczony do odbycia
kwarantanny, który ma służyć pracownikom z objawami podobnymi do objawów
COVID-19 oraz pracownikom bez objawów, którzy zostali poinformowani, że
pozostawali w bezpośrednim kontakcie z osobą, u której potwierdzono zakażenie
koronawirusem.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Moduł przeznaczony do odbycia kwarantanny







Wszyscy pracownicy SG SCM wchodzący na teren zakładu pracy,
muszą posiadać specjalne pozwolenie na wejście, które otrzymują po
uprzednim wypełnieniu ankiety internetowej, codziennie przed
rozpoczęciem zmiany. Inicjatywa ta uniemożliwia wejście
pracownikom mającym objawy zakażenia lub którzy pozostawali w
bezpośrednim kontakcie z osobą, u której potwierdzono zakażenie
koronawirusem zgodnie z kryteriami Ministerstwa Zdrowia Chile.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Wejście na teren zakładu pracy i samodzielna ocena 
stanu zdrowia



Utworzono specjalny adres mailowy: coronavirus.sg@sgscm.cl, na który
wszyscy pracownicy i kontrahenci wiadomości mogą wysyłać. Jego celem jest
zaoferowanie kanału konsultacyjnego za pośrednictwem, którego będzie
można wyjaśnić wątpliwości oraz informować o sposobach postępowania w
sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Konsultacje zdrowotne
COVID-19





Chcąc zmniejszyć ryzyko zakażenia wśród pracowników w wieku
powyżej 60 lat lub należących do grupy wysokiego ryzyka cierpiących
na schorzenia określone przez Ministerstwo Zdrowia, postanowiono
oddelegować tych pracowników do domu. Wraz z pracownikami
administracyjnymi rozpoczęli oni pracę zdalną.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Oddelegowanie pracowników do domu 
i wdrożenie systemu pracy zdalnej



ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Kamery termowizyjne na stołówce
Zamontowano kamery termowizyjne, który umożliwaiją masowe monitorowanie pracowników pod kątem podwyższonej 
temperatury ciała.
Kamery, umieszczone przy wyjściu z Głównej Stołówki oraz Stołówki nr 2, automatycznie mierzą temperaturę pracowników, 
który wychodzą. Pomiar temperatury następuje po 1 sekundzie, a wynik jest wyświetlany na ekranie, widocznym dla 
pracownika, a także dla stażnika. 
Jeżeli pomiar wskazuje temperaturę wyższą niż 37,5° C, musi zostać powtórzony termometrem cyfrowym. W przypadku, kiedy 
podwyższony wynik zostanie potwórnie potwierdzony, pracownik zostaje skierowany szpitala zakładowego.





ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Tunel sanitarny

W obszarze utrzymania ruchu pracownicy Sierra Gorda SCM
zaprojektowali i wdrożyli tunel sanitatny, który umożliwia dezynfekcję
przed wejściem na teren pracy.

Pracownicy utrzymania ruchu skonsturowali tunel z materiałów,
pochodzących z recyklingu. Projektem kierował Nelson Bruna, szef
tego regionu, który zachęcał do budowy tunelu na terenie kopalni, po
tym jak wcześniej zaoberwował podobne rozwiązania w mieście.



ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Spotkania na temat COVID-9

Na terenie zakładu pracy organizowane są
spotkania z personelem medycznym, który
ma za zadanie wyjaśniać wszelkie
wątpliwości oraz udzielać pracownikom
wskazówek na temat zapobiegania
rozprzestrzeniania się koronawirusa.







ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Samochód do transportu osób
podejrzanych o zakażenie COVID-19

Zgodnie z zarządzeniem BHP przygotowano
specjalny samochód, który ma służyć do
przewozu pracowników podejrzewanych o
zakażenie COVID-19 z zakładu pracy do
najbliższego centrum opieki zdrowotnej.



We wszystkich stołówkach w Sierra Gorda SCM podjęto dodatkowe środki
ostrożności mające na celi zapobieganie gromadzenia się dużych ilości
osób, zachowania odpowiednich odległości pomiędzy pracownikami oraz
czystości i dezynfekcji osób wchodzących na teren stołówek. Środki te są
następujące:
• Cały personel stołówki ma obowiązek noszenia maseczek, czepka i

rękawiczek.
• Wszyscy pracownicy przed wejściem na teren stołówki, mają

obowiązek umyć ręce i użyć żelu dezynfekującego.
• Kolejki, w których odstęp pomiędzy oczekującymi wynosi 1 metr, są

kontrolowane w taki sposób, aby nie wychodziły poza teren stołówki.
• Na wszystkich stołach została naklejona informacja o obowiązku

zachowania odległości 1 metra pomiędzy siedzącymi.
• Ograniczono dostęp do sektorów samoobsługowych, takich jak bary

sałatkowe, w których obecnie obsługuje personel stołówki.
• Codziennie odbywa się dokładne sprzątanie i dezynfekcja stołówki.
• W celu zwiększenia możliwości obsługi, w zakładzie pracy otwarto

drugą stołówkę.

ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI
Zmiany w działaniu stołówek













W trakcie trwania stanu pandemii, siłownia, pokoje rekreacyjne, pub i boiska sportowe pozostaną zamknięte.
Zajęcia i spotkania mogą odbywać się w miejscach, w których możliwe jest zachowanie odległości 1 metra i może
wciąć w nich udział maksymalnie 50 osób przestrzegających obowiązku noszenia maseczek.

ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI
Zamknięcie miejsc rekreacyjnych i zachowywanie odległości na 
spotkaniach 





• Pracownicy biurowi z Santiago i Antofagasta mogą odwiedzać zakład pracy wyłącznie za zgodą ich Wiceprezesa.
• Wszystkie wizyty techniczne w zakładzie zostają zawieszone.
• Wszystkie szkolenia, kursy i warsztaty stacjonarne zostają zawieszone.
• Zabrania się powitań za pomocą uścisków dłoni, pocałunków i przytulania.
• Wszystkie wydarzenia specjalne zostają odwołane.
• Zabrania się organizowania spotkań w salach, które nie pozwalają na zachowania co najmniej 1 metra odległości

pomiędzy pracownikami.
• Zgodnie z naszą polityką dobrego sąsiedztwa, wszystkie wizyty w mieście Sierra Gorda zostają odwołane.
• Zabrania się wyjazdów samochodami osobowymi z zakładu pracy do miejscowości Sierra Gorda, a przystanek dla

firmowych autobusów w tej miejscowości zostaje zamknięty.

ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI
Odwiedziny w zakładzie pracy i kontakt pomiędzy 
pracownikami 









ZACHOWANIE ODLEGŁOŚCI
Interakcje społeczne w strefie mieszkalnej

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa rozprzestrzeniania się
COVID-19 na terenie zakładu, wprowadzono zakaz spotkań
towarzystkich poza oddziałami pracy.

Dotyczy to szczególnie osób palących papierosy. Palenie dozwolone
jest tylko indywidualnie, wyłącznie w miejsach przeznaczonych do tego
celu.



W miejscach o dużym przepływie osób udostępniamy płyn do dezynfekcji
rąk, przypominając tym samym o częstym myciu rąk, w związku z czym,
zamontowaliśmy dodatkowe umywalki w różnych częściach zakładu.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA
Zapewnienie płynu do dezynfekcji







Zapewnienie każdemu pracownikowi maseczki wielokrotnego użytku. Noszenie 
maseczki i okularów jest obowiązkowe na terenie całego zakładu pracy, gdzie 
dochodzi do kontaktu osobistego personelu (transport, stanowiska pracy itp.).

HIGIENA I DEZYNFEKCJA
Obowiązek noszenia maseczki i okularów ochronnych 





Przeprowadzana jest regularna 
dezynfekcja pokoi, biur, warsztatów, 
autobusów i przestrzeni publicznych, a 
także zwiększona została częstotliwość 
sprzątania wspólnych toalet.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA
Dezynfekcja obszarów wspólnych











W ramach środków zapobiegawczych z terenu całego zakładu pracy usunięto 
dystrybutory wody, aby uniknąć kontaktu z przedmiotami osobistego użytku. Do 
pokoi dostarczane są pojedyncze butelki wody.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA
Usunięcie dystrybutorów wody



Obecnie dokonuje się rejestracji
pasażerów przyjeżdżających do pracy
autobusem. Informacje te są niezbędne
do identyfikacji grup, które miały bądź
mogły mieć kontakt z pracownikiem, u
którego potwierdzono zakażenie
koronawirusem, a co za tym idzie
uniknięcia masowego zakażenia.

TRANSPORT
Rejestracja podróży



Sporządzono procedurę przewozu pracowników autobusami, która 
obejmuje:
• Stosowanie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem do pojazdu.
• Używanie maseczki i okularów ochronnych podczas podróży.
• Czyszczenie i dezynfekcję autobusów przed każdym transportem.

TRANSPORT
Procedura przewozu pracowników 







Sporządzono procedurę przewozu pracowników mniejszymi pojazdami, która obejmuje:
• Stosowanie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem do pojazdu.
• Używanie maseczki i okularów ochronnych podczas podróży przez wszystkich

pasażerów.
• Zapewnienie cyrkulacji powietrza za pomocą półotwartych okien.
• Liczba pasażerów w określonym czasie podróży:

- maksymalnie 4 pasażerów na trasy krótsze niż 1 godzina,
- maksymalnie 3 pasażerów na trasy dłuższe niż 1 godzina.

TRANSPORT
Mniejsze pojazdy



Każda osoba, która pracuje na terenie zakładu SG SCM, ma
obowiązek powiadomić o zakażeniu lub podejrzeniu zakażeniem
koronawirusem oraz o ośrodkach zapobiegawczych lub
kontrolnych nałożonych na nią przez organ ds. zdrowia
publicznego.

Każda osoba, która zamierza wejść na teren zakładu pracy SG
SCM, ma obowiązek dostarczyć oświadczenie na temat jej stanu
zdrowia oraz czynników, które pomogą zidentyfikować zakażenie
lub podejrzenie zakażenia koronawirusem.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Zarządzanie informacjami o stanie zdrowia



Każdy Wiceprezes oddelegował wybranych pracowników
administracyjnych do pracy poza zakładem w celu ograniczenia ilości
pracowników na jego terenie przy jednoczesnym zachowaniu
ciągłości operacyjnej.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Minimalna liczba pracowników



Sporządzono specjalną procedurę stosowania masek. 
Procedura ta stanowi, że do pracy w terenie oraz w zakładzie 
należy używać dwóch różnych masek, zaś w przypadku 
używania jednej maski w obu tych miejscach, zaleca się jej 
dokładne wyczyszczenie.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Stosowanie masek 



Do pokojów pracowników dostarczono zestaw środków 
czystości, aby zapewnić im możliwość samodzielnego sprzątania 
pokoju.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Dostarczenie środków czystości





Pracownikom została zaoferowana możliwość zjedzenia lunchu i kolacji na zimno, na wypadek, gdyby woleli 
nie jeść w stołówce.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Możliwość zjedzenia lunchu i kolacji na zimno



Nie zapominając o obowiązku dostarczania
dokumentacji do działu HR, wprowadzono specjalne
godziny obsługi pracowników.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Obsługa pracowników 



Aby ułatwić wypełnianie wszelkich formalności,
wdrożono niektóre procedury alternatywne w celu
zapewnienia ciągłości pracy działu HR, na przykład:

• Elektroniczne zwolnienia lekarskie
• Dostarczanie dokumentów podpisanych

elektronicznie
• Żądanie dostarczenia dokumentów za

pośrednictwem poczty elektronicznej

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Zmiany w procedurach



Rozpoczynamy program szczepień przeciw grypie.
Program ten był realizowany od kwietnia do maja dla
wszystkich pracowników zakładu pracy SG SCM,
zaczynając od grup ryzyka określonych przez
Ministerstwo Zdrowia.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Szczepienia



Dążąc do tego, aby transport naszych pracowników, przed
rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, odbywał się szybciej i
sprawniej, zawarliśmy umowę z linią lotniczą. Ten środek
zapobiegawczy ułatwia dojazd pracowników z innych
regionów i zapewnia niezbędną ilość personelu do
prawidłowego funkcjonowania zakładu i ciągłości pracy.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Transport lotniczy
Samolot specjalny Santiago Serena Calama 
zapewniający dojazd i powrót pracowników





Złożyliśmy wniosek do Urzędu ds.
Pracy o wydanie pozwolenia na
wprowadzenie nowego systemu
pracy 14 x 14, co oznacza 14 dni
pracy i 14 dni wypoczynku.
Zatwierdzenie tej zmiany pozwali
nam usprawnić koordynację
transportu personelu przestrzegając
środków zapobiegawczych w celu
przeciwdziałania COVID-19, ciągłości
operacyjnej i szybszego powrotu
pracowników do domów.

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE W TERENIE
Zatwierdzenie specjalnego systemu pracy
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