
                           Jednoduché způsoby, jak zabránit šíření  COVID - 19

Nízkonákladová opatření uvedená níže vám pomohou zabránit na pracovišti šíření nákazy, i když se
covid-19 ještě neobjevil v komunitě, kde máte provozovnu. 
Tato opatření mohou snížit počet pracovních dní ztracených v důsledku nemoci a zastavit nebo 
zpomalit šíření covid-19, pokud se u vás na jednom z pracovišť objeví. 

•  Dbejte na to, aby pracoviště bylo čisté a hygienické.

        - Povrchy (např. pracovní a jiné stoly) , předměty (např. telefony, klávesnice) a přístroje a 
nástroje ve vyšetřovnách a dílnách (refraktometry, zkušební obruby, fokometry apod.)  je třeba
pravidelně omývat běžně dostupnými detergenty s tenzidy (mycími prostředky), popřípadě otírat 
dezinfekčním prostředkem.

•  Podporujte pravidelné a důkladné mytí rukou u zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků.

       - Umístěte zásobníky s dezinfekčním gelem na viditelná místa na pracovišti. Zajistěte, aby byly
pravidelně doplňovány.

      - Zajistěte, aby zaměstnanci, dodavatelé a zákazníci měli přístup k místům, kde si mohou
umýt ruce vodou a mýdlem.

•  Podporujte správnou respirační hygienu na pracovišti.

      - Zajistěte, pokud je to možné, důsledné používání respiračních pomůcek (roušky, respirátory, 
ochranné štíty) 

•  Informujte zaměstnance, dodavatele a zákazníky, že pokud se covid-19 začne šířit v 
komunitě, musí kdokoliv, byť jen s mírným kašlem nebo lehce zvýšenou teplotou (37,3 °C a 
více) zůstat doma.

       - Upozorněte zaměstnance, že mohou uplatnit nárok na pracovní neschopnost. Pokud máte 
podezření u některého ze zaměstnanců (zákazníků) na jakékoliv respirační onemocnění, uplatněte 
nárok na ochranu pracoviště před nákazou dle BOZP a odešlete zaměstnance (zákazníka) domů.  

Předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) jsou pro zaměstnavatele i 
zaměstnance stále závazné. Ve spojení se současnou epidemiologickou situací nedošlo k jejich 
změně.
Zaměstnavatel má stále za povinnost v návaznosti na všechny rizikové faktory práce vytvářet 
takové pracovní podmínky, které neohrožují zdraví a život zaměstnanců.
Zaměstnanec má stále za povinnost předcházet poškození zdraví svého a  spolupracovníků. 
Dodržovat opatření uložená zaměstnavatelem a předpisy upravující bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a oznamovat zaměstnavateli nedostatky a závady, které ohrožují nebo by 
bezprostředně mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci.


