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COVID-19 – ogólne wytyczne i lista kontrolna  
W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym 
w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotowano ogólne wytyczne i listę 
kontrolną pt. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii 
COVID-19”. Materiały są dostępne w portalu Instytutu.  

>>> 

Powrót do pracy w czasie pandemii 
W nowym serwisie CIOP-PIB pn. „Powrót do pracy w czasie pandemii” można znaleźć 
m.in. wskazówki co do tego, jak zaplanować i przeprowadzić wznowienie działalności 
firmy, by móc ograniczyć ryzyko narażenia na SARS-CoV-2 w miejscu pracy, a także 
informacje na temat psychospołecznych aspektów powrotu do pracy oraz konieczności 
dostosowania warunków pracy do potrzeb osób, które ciężko przechodziły  
COVID-19.  

>>> 
 
Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2020 
W dniach 18-19 czerwca br. odbędą się XIII Międzynarodowe Targi Wynalazków 
i Innowacji INTARG 2020 – w tym roku w formule online. W ich trakcie CIOP-PIB 
zaprezentuje półmaskę filtrującą FFP3 NR, która służy do ochrony układu oddechowego 
pracowników sektora opieki zdrowotnej, narażonych na przeciwnowotworowe leki 
cytostatyczne MB-CYTO. Produkt powstał w kooperacji z firmą MB Filter Polska.  

>>> 

 
„Biozagrożenia dzisiaj” – konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy 2020 
Jeszcze do 22 czerwca br. na adres maols@ciop.pl można przysyłać zgłoszenia na XXIX 
edycję konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pod hasłem „Biozagrożenia dzisiaj”. 
Plakaty nagrodzone i wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu są dostępne 
na stronie www.instagram.com/bezpiecznie_z_plakatem. 

>>> 

 
Konkurs plastyczny „Bezpieczne dzieci w sieci” 
Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Bezpieczne dzieci w sieci” zorganizowany przez CIOP-
PIB i objęty honorowym patronatem Ministerstwa Cyfryzacji został rozstrzygnięty. 
Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy 
za nadesłane prace. Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac są dostępne 
w portalu CIOP-PIB. 

>>> 
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