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Komunikaty GIS i MZ
Badania profilaktyczne i szkolenia BHP
31.03.2020
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w
zakresie obowiązku terminowego kierowania pracowników na
profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego
przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy
Nowe ograniczenia związane z epidemią
26.03.2020
Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowych ograniczeń.

Pytania i odpowiedzi dotyczące żywności i koronawirusa
19.03.2020
Czy wirus może przenosić się za pomocą żywności?

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Komunikat w sprawie wytycznych GIS dotyczących
egzaminów wstępnych na aplikacje radcowską w 2020 r.
10.08.2020
W związku z wyznaczeniem terminu egzaminów wstępnych na
aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą na dzień
26 września 2020 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego
Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych,
dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów.
ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej
16.04.2020
Od 16 kwietnia br. zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania ust
i nosa w przestrzeni publicznej. To może być chustka, szalik czy
materiałowa maseczka. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich
sterylność, powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze,
co najmniej 60 °C.

PDF wygenerowano dnia 02.03.2021, 20:48
z https://oirp.krakow.pl/koronavirus-info/komunikaty-gis-i-mz/

Strona 1 z 2

ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź, co zrobić!
16.04.2020
Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj
o siebie i swoich bliskich.

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Produkty biobójcze wykazujące działanie wirusobójcze
09.04.2020
Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zamieszczony jest
wykaz produktów biobójczych wykazujących działanie wirusobójcze
do stosowania w miejscach użyteczności publicznej.
ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej
osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i
bulwary zamknięte
01.04.2020
Wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od
1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu
wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy
plaże będą zamknięte.
ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące
opuszczania kwarantanny
30.03.2020

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi
„przeciwwirusowych” produktów spożywczych
30.03.2020
W przestrzeni publicznej, w szczególności w Internecie pojawia się
coraz więcej ofert produktów o sugerowanych właściwościach
przeciwwirusowych lub chroniących przed zarażeniem SARS-Cov-2.
Wiele z nich dotyczy suplementów diety. Ostrzegamy przed
korzystaniem z takich ofert.
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