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COVID-19

Nástroj se věnuje obecné připravenos� a schopnos� reagovat a komunikovat při ohrožení onemocněním covid-19.
Důležité je sledovat průběžně všechna aktuální opatření a pokyny a implementovat je. Připravit si krizový plán pro všechny
možné varianty včetně té, kdy jsou covid-19 nakaženi vaši zaměstnanci.

ONLINE HODNOCENÍ RIZIK NA PRACOVIŠTI KROK ZA KROKEM
1 Obecná opatření: organizace a postupy

4 Dojíždění do práce a místní pochůzky a cesty

Je ustanovena odpovědná osoba pro problema�ku covid19 a má přidělené potřebné zdroje. Všichni zaměstnanci
(a další osoby vyskytující se na pracoviš�ch) jsou
dostatečně seznámeni s opatřeními na ochranu před
onemocněním covid-19. Stavu ohrožení nemocí covid-19
byla přizpůsobena organizace práce a způsob jejího
výkonu.

Místní pochůzky a cesty jsou omezeny. Zaměstnancům je
doporučeno nepoužívat při cestě do zaměstnání
hromadné dopravní prostředky a zvolit jiný druh dopravy.

Firma má zpracovaný krizový plán na ochranu před covid-19. Probíhá
spolupráce s poskytovatelem pracovnělékařských služeb v souvislos�
s opatřeními bránícími šíření covid-19. Je věnován dostatek pozornos�
psychosociálnímu dopadu nemoci covid-19.

5 Práce z domova

Jsou omezeny pracovní cesty a byla pro ně stanovena
opatření. Byla také stanovena opatření pro manipulaci s předměty
a materiálem na cizích pracoviš�ch.

Firma umožňuje práci z domova. Při home office jsou
splněny nároky na zajištění BOZP a požární ochrany a je
stanovena organizace práce a komunikace.

Jsou připraveny postupy pro případ vysoké absence zaměstnanců.
Situaci, kdy se některý ze zaměstnanců nakazí covid-19, řeší krizový

6 Externí pracovníci na pracoviš�ch firmy

2 Organizace na pracoviš�

Byla stanovena opatření pro pohyb externích osob na
pracoviš�ch firmy. Dále byla přijata opatření pro přebírání
dodávek ve firmě a opatření bránící nákaze při kontaktu
s klienty a zákazníky.

Byla přijata organizační opatření pro omezení
fyzického kontaktu mezi pracovníky a mezi
jednotlivými pracovními místy.
Pohyb zaměstnanců po firemních komunikacích je
organizován tak, aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu mezi
zaměstnanci a dalšími osobami. Byla stanovena opatření pro používání
společných prostor.
Byla provedena veškerá opatření s cílem omezit riziko šíření infekce na
toaletách, v místech pro konzumaci jídla a v prostorách recepce. Jsou
zajištěny vhodné nádoby pro likvidaci hygienických odpadků (odpadu).
Schůzky a porady jsou omezeny nebo nahrazeny jiným způsobem
(např. online konference).
Je regulován provoz ven�lačního systému. Byl sestaven a zaveden plán
úklidu, který zohledňuje rizika spojená s covid-19. Jsou stanovena
opatření pro používání sprch a šaten s ohledem na covid-19.

3 Podmínky pro dodržování hygienických opatření
a stanovení postupu pro případ výskytu covid-19
u zaměstnanců firmy

Je věnována zvýšená pozornost dotykovým bodům, které mohou infikovat
návštěvníci a klien�.

7 Opětovné otevření prostor po dočasném
uzavření firmy
Před
obnovením
provozu
byla
důkladně
zkontrolována všechna technická zařízení v provozovně, všechny stroje a
technologická zařízení.

8 Firma pořádá shromáždění s větším počtem účastníků
Byla stanovena opatření pro snížení rizika během shromáždění většího
počtu osob. Byl určen postup pro případ, kdy některý z účastníků začne
během shromáždění vykazovat příznaky onemocnění covid-19.
Během každého shromáždění s účas� externích osob jsou
prováděna opatření s cílem zabránit šíření onemocnění
covid-19. Je stanoven plán pro případ, že některý
z účastníků později onemocní covid-19.

9 Pracovní cesty

Zaměstnanci jsou informováni o tom, jak
postupovat v případě, že se u nich objeví
příznaky covid-19.

Při plánování pracovní cesty jsou posouzena rizika
spojená s cílovou des�nací a zdravotním stavem
zaměstnance.

Je zajištěno vhodné vybavení pro hygienu rukou a jsou stanovena
pravidla pro používání ochranných roušek.

Během služební cesty dostávají zaměstnanci potřebné
informace a instrukce. Je stanoven postup pro zaměstnance, kteří se
vrá�li z oblas� zasažených infekcí covid-19.

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V České republice garantuje vývoj a provoz jednotlivých nástrojů OiRA Ministerstvo práce a sociálních věcí
a Výzkumný ústav bezpečnos� práce, v. v. i.

