
JIŽNÍ KOREA a COVID-19 
 
Reakce korejského svazu KMWU, který působí u Hyundai 
 
Jsme v šoku, že podnik nenařídil manažerovi, který se vrátil z Itálie karanténu!  
V Koreji, Hyundai Motors dává do karantény na dva týdny každého, kdo se vrátil ze zahraničí 
z rizikových oblastí bez ohledu na to, zda tam byl soukromě nebo služebně.   
A pokud víme, všechny „nedůležité“ služební cesty byly zrušeny.  
 
Rovněž se domníváme, že pracovník by neměl pracovat v prostředí, které považuje za nebezpečné.  
Dne 30. ledna 2020 jsme všem našim jednotkám poslali směrnici, že by všechny jednotky měly svolat 
Výbor pro zdraví a bezpečnost, aby vypracoval nové protokoly předem (zahrnující vzorovou dohodu z 
vypuknutí MERS 2015) a samozřejmě, pokud se ukáže že někdo v práci vykazuje příznaky Covid-19, 
měla by místní odborová organizace požadovat, aby management uzavřel tento úsek/oddělení a 
přilehlé části.  
Při pandemii je samozřejmě důležité, aby společnosti spolupracovaly jako zbytek společnosti, aby 
zajistily co nejlepší výstupy pro všechny. 
  
Než se dostanu k aktuálním změnám v Koreji, musím zdůraznit, že Korejská vláda přijala odlišnou 
strategii než jiné země, takže se vám možná naše odpověď bude zdát směšně „uvolněná“. 
   
I) Velké rozdíly ve strategiích jednotlivých zemí formují reakci interních aktérů 
- Na rozdíl od italské vlády, která kategoricky v lednu zakázala cestování do/z Číny, korejská vláda 
nezavřela naše hranice cestujícím z Číny (i když to omezilo lidi z provincie Hubei), ani nevytvořila 
žádné „uzamčené“ zóny. 
Místo toho vláda zřídila termovizní kamery (pro kontrolu lidí s horečkou), pověřila místní vládu 
dezinfikovat veřejná zařízení, jako jsou letiště a metro, nechala celou populaci nosit masky, testovala 
stovky tisíc lidí na Covid-19 a uvalovala na jejich kontakty 2-týdenní karanténu a dodatečné testování. 
* Tato strategie však závisí na vysoké úrovni testování na Covid-19 a aktivním trasování kontaktů. 
S ohledem na zdejší rozšíření zde bylo každých 7 hodin testováno 10 000 lidí. 
- Pětistupňový Standardní provozní postup (SOP) zde zahrnuje testování v karanténě pouze u těch, 
kteří jsou otestováni pozitivně nebo byli v přímém kontaktu s těmi, kteří byli otestováni pozitivně => 
tyto lidi „vyvedou z oběhu“, zatímco my ostatní pokračujeme v ochranných maskách, což je velmi 
odlišná strategie než na jiných místech. (Zde je anglické vysvětlení SOP korejské vlády: 
https://thediplomat.com/2020/03/lessons-from-south-koreas-covid-19-outbreak-the-good-bad-and-
ugly/ ) 
 
=> Nikdy jsme tedy neměli ten druh „uzamčení“ nebo „karantény“, kde jsou všichni jak zdraví, tak 
nemocní dáni do karantény společně, ve stejné vesnici nebo na výletní lodi nebo oblasti (s výjimkou 
bytového komplexu, kde jsou lidé žádáni, aby zůstali uvnitř svých vlastních domovů) v Daegu, městě, 
kde je 73% případů v Koreji). Zde jsou restaurace a kavárny otevřené, supermarkety mají zásobené 
regály, lidé pracují. 
- Všichni zde ale nosí masky, protože to je to, co od nás žádali korejské zdravotnické úřady. To je 
skutečný boj, protože 80% masek bylo posláno do oblasti Daegu a poté přiděleno (v rámci přídělu 
můžeme koupit 2 za týden). Mezi další poruchy patří zákaz shromažďování a demonstrací v Soulu a 
dočasné uzavření školek / škol. Obě odborové konfederace požadovaly, aby zaměstnavatelé přestali 
pracovat přesčas a vynucovaly hranici 52 hodin nebo méně týdně, ale to je nakonec ponecháno na 
každé společnosti/podniku.  
- Nevím, zda je strategie naší vlády dobrá nebo špatná, ale v Koreji se spoléháme na vedení 
Korejského centra pro kontrolu nemocí (KCDC). Podobně by se reakce kolegů v České republice měla 
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opírat o pokyny a rozhodnutí, které nabízejí české zdravotnické orgány, protože reakci na pandemii v 
České republice organizují české orgány.    
 

Globální srovnání 

 
 
„Křivka přenosu“ v Koreji se zploštěla po přibližně 7 000 nebo 8 000 pozitivně otestovaných lidech (z 
celkového počtu 51,5 milionu lidí), ale „křivka přenosu“ v Evropě se zdá být mnohem strmější s 
rychlým rozšířením v Itálii, Španělsku ( stejně jako se zesiluje americká křivka), takže se vsadím, že 
celá situace je v Evropě (a USA) mnohem alarmující, protože rychlé šíření a vyšší úmrtnost jsou 
mnohem strašnější. 
Píšu to proto, že to, co následuje, vám může znít poněkud „uvolněně“ ... ale to se odehrává uvnitř 
jiného regulačního režimu a strategie země pro řešení pandemie. Přestože Covid-19 bereme velmi 
vážně, pracujeme ve zcela jiné situaci (plošší křivka, žádné panické nákupy, seriózní testovací režim 
na místě). 
 
II) Co to znamená pro zaměstnance Hyundai Motors a Kia Motor  
- V tomto rámci, kde se spoléháme na KCDC, aby „vyřadil z oběhu“ ty, kteří jsou otestováni pozitivně 
nebo byli vystaveni Covid-19, to znamená, že korejští pracovníci do značné míry pracují za podmínek, 
ze kterých mají čeští pracovníci obavy, ale každý musí nosit masku, jak je vyžadováno korejskou vládou 
(nicméně z důvodu přídělu nelze masky každodenně měnit). 
- Pokud bychom neměli masky, pravděpodobně bychom vyžadovali práci 2 metry od sebe. Ale protože 
máme masky a používáme dezinfekci rukou a existuje aktivní úsilí v oblasti testování a screeningu, tak 
se domníváme, že jsme na pracovišti v bezpečí, pokračujeme v práci. 
- ´Ještě jednou, jsme v šoku, že podnik nenařídil manažerovi, který se vrátil z Itálie karanténu!  
V Koreji, dává podnik do karantény na dva týdny každého, kdo se vrátil ze zahraničí z rizikových 
oblastí bez ohledu na to, zda tam byl soukromě nebo služebně.  
 
Existují některé změny, ale ty nejsou příliš vědecké a pravděpodobně nejsou příliš uspokojivé pro 
české kolegy ... ale přesto shrnuji obsah hlavní dohody, takže alespoň budete vědět, jak je to tady pro 
50 000 pracovníků Hyundai Motor v Koreji. 
 
25. února 2020 - Hyundai Motors/Hyundai Motor Branch – shrnutí smlouvy :  
 
A. Posílení prevence  
1. Modality přístupu na pracoviště:  
1) Každý, kdo přichází na pracoviště nebo na příměstský autobus, musí mít masku.  
2) Bude zřízena screeningová plocha (stan, kde autobus zastaví před vstupem lidí na pracoviště), kde 
termovizní kamery zkontrolují, zda lidé, kteří chtějí vstoupit do závodu, mají horečku (nemůže 
vstoupit nikdo s teplotou vyšší než 37,5) 



3) Pokud je někdo pozitivně testován na Covid-19 pak musí společnost začít označovat přepravní 
autobusy uvnitř závodu jedinečným identifikačním číslem pro trasování kontaktů. 
 
2. Opatření týkající se ochranných pomůcek:  
1) Společnost musí naléhavě získat 10 masek na osobu a distribuovat je, a pokud se uvnitř společnosti 
vyskytne Covid-19, musí poskytnout masky třídy KF 94.  
* Poznámka: i když společnost podepsala dohodu, že toto bude činit, realita je taková že není 
schopná zajistit spolehlivé dodávky masek v Koreji. Takže lidé v práci nosí masky proti prachu a 
používají je opakovaně.  Nicméně podnik je obvykle schopen každému jdou týdně masku dát.  
2) Společnost musí poskytnout 1 014 dezinfekčních prostředků na ruce (téměř jeden v každé pracovní 
oblasti a individuální pro lidi ve výzkumném a vývojovém středisku) a doplnit je, když se spotřebují 
3) Pokud má někdo pozitivní testy na Covid-19, poskytne společnost dezinfekční ubrousky i do 
sběrného autobusu  
 
* To sice není zahrnuto v dohodě z 25. února, ale později se společnost dohodla také poskytnout 
teploměry každému oddělení, takže pokud se lidé necítí dobře, mohou to rychle zkontrolovat  
 
3. Čištění a desinfekce pracovnách oblastí:  
1) Společnost musí dezinfikovat všechny pracovní oblasti pravidelně jednou týdně. 
2) Společnost dočasně uzavře sociální zařízení, jako je plavecký bazén v kulturním středisku atd. 
3) Společnost dočasně uzavře rehabilitační středisko (které se nachází mimo společnost a je určeno 
pro pracovníky v autoprůmyslu, zotavující se z poranění pohybového aparátu) 
 
* Poznámka: Toto není v dohodě z 25. února, ale zkusili jsme zjistit, jak to vypadá s kantýnami...  
 
- Zpočátku bylo každému řečeno, aby seděli šikmo od sebe pro „sociální distancování“, ale protože 
všichni dělníci továrny mají oběd ve stejnou dobu, tak to nefungovalo. (Závodní jídelny v Ulsanu jsou 
otevřené po dobu 2 hodin, protože existují pracovníci na různých směnách, včetně pracovníků THP 
od 9:00 do 17:00, ale všichni dělníci obědvají současně). 
- V závodech Hyundai Motor jsou nyní improvizované fyzické bariéry, aby udržovaly kapičky a 
stříkance na povrchu, který lze setřít místo okamžitého šíření na lidi (připojená fotografie). Protože 
koronavirus má velikost 0,05 až 0,2 mikronů, nemusí tento přístup být dostatečně vědecký.   
- Zřídili jsme také termovizní kamery před všemi jídelnami (částečně proto, že někteří pracovníci jezdí 
na kole a mohli se vyhnout screeningové ploše před továrnou, takže chceme, aby spolu nejedli, 
pokud mají i nízkou teplotu) 
- Pracovníci jídelny musí také nosit osobní ochranné pomůcky a posílit dezinfekci jídelen 
 
B. Preventivní nouzová opatření v případě potvrzeného případu  
1. Akce ke kterým se přikročí okamžitě po potvrzení 
1) Zastavení práce, osoby na postiženém pracovišti zůstávají na svém místě, distribuují se masky 
(masky stupně KF-94) při minimalizaci kontaktu, okamžitě se provádí epidemiologické vyšetření / 
trasují se kontakty 
2) Společnost musí zavřít výrobní budovu (v případě pracovníka THP musí společnost zavřít postižené 
patro budovy), vypnout ji a začít ji dezinfikovat. Šířka odstavení a načasování zahájení práce musí být 
v souladu s korejskými směrnicemi CDC. 
3) Varování všem zaměstnancům  
- 1. varovná výzva: pomocí nouzového „komunikačního stromu“ musí být každý informován v 
okamžiku potvrzení případu 
- 2.varovná výzva (prostřednictvím SMS): včetně data a času, kdy byl pozitivní případ potvrzen, musí 
být neprodleně sdělena trajektorie osoby uvnitř závodu, časy dočasného uzavření, hlavní opatření 
včetně dezinfekčních opatření, opatření osobní hygieny a další potřebné informace atd. 
 



2. Epidemiologický průzkum     
1) Šetření a opatření společnosti 
- (Ještě dříve, než oficiální vedení poskytne korejský CDC) Společnost musí prostřednictvím vlastního 
epidemiologického šetření rychle identifikovat cestu pohybu osoby v rámci společnosti a 
identifikovat cestu infekce a provést prioritní opatření, jako je vyloučení osob z pracovní oblasti, 
izolace / karanténa a požádat o testování exponovaných osob. 
2) Korejský epidemiologický výzkum CDC a výstupní opatření 
- Společnost je povinna informovat korejské CDC o svém šetření a společnost a pracující musí provést 
šetření a opatření požadovaná korejským CDC 
 
3) Zajištění představitelů společnosti a bezpečnosti zaměstnanců 
- V souladu s pokyny vlády budou osoby, které byli v úzkém kontaktu s potvrzeným případem budou 
propuštěny z karantény po 14 dnech 
* standard pro „úzké kontakty“: kdokoli, kdo byl do 2 metrů od potvrzeného případu 
   
3. Opatření během uzavření  
1) Důkladná kontrola přístupu a posílení komunikace / vzdělávání 
- posílené kontroly přístupu na uzavřená pracoviště 
- komunikace / vzdělávání: SMS zaslané všem zaměstnancům / vedoucím společnosti ohledně 
pokynů pro vstup (maska, teplota atd.) a používání televizorů v jídelně během oběda k informování a 
připomenutí preventivních opatření a současné situace týkající se infekce 
2) Posílení dezinfekce: 
- dezinfikovat dezinfekčními prostředky podle pokynů KCDC s 24hodinovou ventilací (dvakrát), 
 
4. Opatření pro opětovný restart po uzavření 
1) Intenzivní sledování těch, kteří se vracejí do práce 
- zkontrolovat teplotu každé osoby a zkontrolovat, zda zde nejsou osoby, které se nesmí vrátit do 
práce (pokud se ukáží, pošlete je domů) 
- šířit tištěné informace o prevenci šíření infekčních chorob 
 
Existuje samostatná část, která žádá o podporu dodavatelů. 
 
III. Co se stalo...  
Mezi 50,000 zaměstnanci v Hyundai Motor v Koreji:  
- Byl jeden potvrzený případ v závodu Ulsan. Syn dotyčného jel za kolegou do Daegu (epicentrum v 
Koreji) a vrátil se domů do Ulsanu, kde virus přenesl na otce.  
Všichni zastavili práci a celé zařízení bylo dva dny desinfikováno (protokol vyžaduje dvojí desinfekci 
během 24hodinové ventilace).   
To se stalo 28. února. Ale po 14 dnech, kdy nedošlo k dalším potvrzeným případům to vypadá tak, že 
nedošlo k dalšímu přenosu v rámci podniku.  
 
- V závodu Asan, 23 pracovníků je v karanténě (v souvislosti s případy, které se objevily v komunitě, 
kde jsou potvrzené případy s trajektorií, která se překrývá se zaměstnanci, tzn. mohli být potenciálně 
vystaveni viru, proto zůstávají v karanténě)  
 
- Mít podepsané dohody znamená, že společnost se musí i nadále snažit zabezpečit masky (i když to 
také není snadné), dezinfekční ubrousky atd. předem, aby je mohly mít po ruce k implementaci 
protokolu, na kterém se dohodly 
 
- Zapojení zdravotních a bezpečnostních výborů znamená, že lidé mluví o všech vznikajících 
problémech, i když to vypadá, že opakované úsilí o zlepšení situace v jídelně vyplynulo z požadavků 



sekce „sociální péče a dávky“ pobočky Hyundai Motors spíše než ze strany bezpečnostního výboru 
pro zdraví a bezpečnost. 
 
- V Koreji, Hyundai Motors také vyžadoval, aby dělníci a vedoucí pracovníci šli do karantény po dobu 
14 dnů, když cestovali z určitých míst v Číně a jihovýchodní Asii.  
 
- Stále však máme problémy včetně toho, jak zacházet s odměnami pracovníků kteří jsou v karanténě. 
V Hyundai Motor se nám nepodařilo úspěšně vyjednat mzdu pro pracovníky v karanténě 
(spotřebovávají si dovolenou). 
 
Podařilo se nám vyjednat 70% běžných mezd pro dělníky pouze tehdy, když továrna poklesla kvůli 
manažerským problémům společnosti. 
Ve společnosti Hyundai Motor se vedení pobočky rozhodlo nechat každý odborový výbor na úrovni 
továrny rozhodnout, zda chce požádat o dočasné uzavření. 
 
 


