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NA CO NEZAPOMÍNAT?

Covid může významně ovlivnit  
zaměstnavatele, zaměstnance i zákazníky …

•  absence zaměstnanců v práci (izolace, karanténa, OČR, např.)
• snížení počtu zákazníků (obchody, restaurace, sportovní a kulturní zařízení)

NESPOLÉHEJTE POUZE NA TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. NASTAVTE SI NA PRACOVIŠTI VHODNÁ OPATŘENÍ, PRŮBĚŽNĚ 
KONTROLUJTE JEJICH DODRŽOVÁNÍ A CHRAŇTE TAK ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ I CHOD SVÉHO PODNIKU.

• komunikujte se svými zaměstnanci a kolegy a vysvětlujte význam 
opatření na pracovišti

• všichni s příznaky virózy, nachlazení a chřipky zůstávají 
doma a nechodí do práce, pokud se u někoho projeví příznaky 
onemocnění během zaměstnání, odchází domů a kontaktuje  
svého lékaře 

• všichni zaměstnanci a zákazníci musí na pracovišti používat 
respirátor alespoň FFP2/N95 bez výdechového filtru, pokud nejsou 
ve své vlastní kanceláři sami

• je-li možné využít homeoffice pro zaměstnance, směle do toho!

• maximálně využívejte online porady, telefon, videokonference, chat 
apod., osobní kontakty na pracovišti se snažte omezit

• velmi rizikové stran šíření nákazy jsou šatny, kuřárny, kuchyňky, 
jídelny a odpočinkové místnosti, nezapomínejte dodržovat 
rozestupy ve chvílích, kdy zrovna nemáte ochranu dýchacích cest

• vyhýbejte se fyzickému kontaktu s dalšími osobami (podání rukou, 
objetí, polibek apod.)

• nezbytné porady omezte na co nejkratší dobu

• pravidelně a důkladně větrejte nebo používejte kvalitní 
vzduchotechniku (mísení vzduchu ve vnitřních prostorech se 
vzduchem z vnějšího prostředí), rozhodně nepoužívejte stolní 
a podobné ventilátory, které pouze rozhání vzduch

• je-li to možné, snažte se oddělit zaměstnance v kanceláři a open 
space (přepážky apod.) a zaměstnance a zákazníky (výdejní 
okénka, drive-through apod.)

• zaměstnance, kteří byli v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou 
osobou, pošlete pokud možno na homeoffice, pokud to možné není, 
zaměřte se na důkladné dodržování protiepidemických opatření na 
pracovišti

• zabezpečte na pracovišti dostatek dezinfekce na ruce 

• pravidelně dezinfikujte často používané plochy a předměty (kliky, 
vypínače, pracovní desky, madla židlí, ale také psací pomůcky, myš, 
klávesnice, telefony apod.)

• všichni zaměstnanci a zákazníci musí na pracovišti používat 
respirátor alespoň FFP2/N95 bez výdechového filtru, pokud nejsou 
ve své vlastní kanceláři sami

… předejděte mu


