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Komunikat prasowy 

LG Electronics Mława sp. z o. o. jako jeden z największych pracodawców w Mławie, w trosce o zdrowie 
swoich pracowników, kooperantów oraz ich rodzin, mając na uwadze sytuację związaną z 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, oprócz dotychczas wprowadzonych środków zaradczych, 
postanowił dodatkowo: 

 przeprowadzać szybkie testy na obecność COVID-19, dla wszystkich nowo rekrutowanych 
pracowników oraz dla pracowników tymczasowych, a także wyrywkowo, spośród pracowników 
aktualnie zatrudnionych, 

 zwiększyć ilość przeprowadzanych badań temperatury ciała do dwóch dziennie, 
 uściślić współpracę w zakresie działań prewencyjnych z kooperantami Spółki poprzez wprowadzenie 

ankiet weryfikacyjnych, służących do koordynacji czynności oraz procedur ukierunkowanych na 
minimalizację ryzyka związanego z zakażeniem SARS-CoV-2, 

 zapewnić maseczki ochronne dla wszystkich pracowników Spółki, a także pracowników 
tymczasowych operujących na jej terenie. 

Powyższe środki funkcjonują obok wprowadzonych dotychczas działań prewencyjnych, tj.: 

 wstrzymanie kierowania pracowników w delegacje poza granice kraju,  
 wprowadzenie zakazu przyjazdu do Spółki osób z krajów wysokiego ryzyka zakażeniem wirusem 

SARS-COVID-2, 
 zmniejszenie ilości spotkań organizowanych na terenie Spółki, jak też zminimalizowanie liczby 

uczestników spotkań, 
 prowadzenie dobrowolnego pomiaru temperatury ciała pracownikom Spółki oraz pracownikom 

tymczasowym operującym na jej terenie, przez osoby wyznaczone przez pracodawcę, za pomocą 
termometrów IR, a także przez ochronę obiektu, osobom, które przemieszczają się na teren Spółki, 

 zapewnianie pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie fabryki, płynów do dezynfekcji 
dłoni, 

 prowadzenie dezynfekcji wyznaczonych pomieszczeń, metodą opryskową, a także drzwi oraz klamek, 
minimum dwa razy dziennie, na obszarach, na których występuje wzmożona komunikacja, przez 
pracowników podmiotu zajmującego się utrzymaniem czystości na terenie zakładu,  

 wprowadzenie przerwy od pracy dla pracowników biurowych i funkcyjnych, przez zminimalizowanie 
ilości osób przebywających na stołówkach do rozsądnego minimum, 

 opublikowanie dnia 28.02.2020 r. ogólnych zasad dotyczących postępowania w związku z 
zagrożeniem zarażeniem wirusem SARS-COV-2, 

 dokonywanie bieżącącej obserwacji i analizy stanu zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-COV-2 w 
Polsce jak i na świecie,  

 prowadzenie odpowiednich działań w oparciu o ocenę sytuacji w powiecie mławskim i powiatach 
ościennych. 

 
LG Electronics Mława na bieżąco monitoruje sytuacje związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, przez 

co nie wyklucza wprowadzenia także innych środków bezpieczeństwa, w zależności od rozwoju sytuacji. 


