
IRSKO – situace s ohledem na COVID-19 

 
Irsko, 12.5.2020: protokol o návratu do práce, který vyzývá společnosti, aby 
spolupracovaly s pracovníky a jejich zástupci při definování a provádění preventivních 
opatření Covid-19 

 

Dne 9. května irská vláda představila svůj protokol „Bezpečný návrat do práce“ a to ještě 
před první fází procesu uvolňování uzamčení, který má začít 18. května. Protokol zejména 
vyžaduje jmenování alespoň jednoho zástupce zaměstnanců, který bude spolupracovat se 
zaměstnavatelem, za účelem zajištění přísného dodržování opatření proti COVID-19 na 
pracovišti; aktualizaci bezpečnostních plánů; a že před opětovným otevřením pracoviště 
proběhne úvodní školení COVID-19 pro všechny zaměstnance. 

Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnosti (HSA) byl pověřen dohledem a vymáháním dohody, 
která byla vypracována po diskusích a po dohodě v rámci Hospodářského fóra, které je fórem 
pro dialog na vysoké úrovni mezi vládou a zástupci odborů a zaměstnavatelů o národních 
strategických otázkách trhu práce. Konzultace na vysoké úrovni budou i nadále dohlížet na 
přechod, a to na fóru, které sdružuje odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. 

Kromě standardních opatření, která zahrnují sociální distancování, poskytování dezinfekčních 
prostředků, osobních ochranných prostředků a izolaci potenciálně nemocných lidí, protokol 
klade důraz na „přístup spolupráce“ v rámci strategie návratu do práce, který je „nezbytná pro 
dosažení úspěchu a maximálního fungování“. Za tímto účelem bude muset každé pracoviště 
jmenovat alespoň jednoho zástupce zaměstnanců, odpovědného za zajištění toho, že budou 
opatření proti COVID-19 na daném pracovišti přísně dodržována, a ten by měl být jako takový 
vhodně vyškolen, včetně strukturovaného rámce, který je třeba v rámci organizace dodržovat, 
aby byla opatření účinná při předcházení šíření viru. Kromě toho musí zaměstnavatelé zapojit 
do prováděcích opatření zástupce zaměstnanců nebo, pokud to neučiní, samotné pracovníky. 

Zaměstnavatelé jsou povinni aktualizovat své plány prevence rizik před opětovným otevřením 
a po konzultaci se zástupci zaměstnanců. 

Protokol rovněž vyžaduje, aby zaměstnavatelé vydali pracovníkům před návratem do práce 
formulář, který by pracovníci vyplnili alespoň 3 dny před návratem do práce. V tomto formuláři 
musí pracovník potvrdit, že podle svého nejlepšího vědomí nevykazuje příznaky COVID-19 a 
také potvrzuje, že není v izolaci nebo nečeká na výsledky testu COVID-19. 

Před opětovným otevřením podniku budou pracovníci školeni o viru, za účelem zajištění toho, 
že jsou si vědomi doporučení a pokynů v oblasti veřejného zdraví. 

Zaměstnavatelé budou rovněž povinni vést záznamy o jakékoli provedené práci ve skupinách, 
aby se usnadnilo sledování kontaktů v případě podezření na kontaminaci. 

Pokud podle nových pravidel začne pracovník projevovat příznaky COVID-19 během pracovní 
doby, musí určený zaměstnanec nasměrovat pracovníka do izolační zóny, dle předem určené 
trasy, přičemž musí dodržovat vzdálenost dvou metrů. Poté by měla být přijata opatření, aby 
jednotlivec zůstal izolovaný, než budou učiněna další opatření – jednotlivec bude dopraven 



domů nebo do zdravotnického zařízení a při vyhnutí se veřejné dopravě. Zaměstnavatel musí 
poté provést hodnocení rizika takového incidentu. 

Zaměstnavatelé budou také muset zavést podpůrné struktury pro pracovníky, kteří mohou trpět 
úzkostí nebo stresem. 

 


