
ITÁLIE – situace s ohledem na COVID-19 (16.3.2020) 

Itálie: sociální partneři podepsali protokol o opatřeních v boji s 

koronavirem na pracovišti 

Pod tlakem vlády vytvořit jednotné pokyny pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti, 

odborové centrály Cgil, Cisl a Uil a organizace zaměstnavatelů Confindustria, Confapi a 

Confartigianato (velké i malé průmyslové a řemeslné podniky) dosáhly v sobotu memoranda o 

porozumění. Po 18 hodinách vyjednávání dospěli sociální partneři k jednotným pokynům, které se od 

nynějška vztahují na všechny společnosti. Dohoda byla zapotřebí, protože pracovníci minulý týden 

spontánně odcházeli z různých továren a stávkovali, zejména ve strojírenském průmyslu a kovoprůmyslu. 

Několik hlavních skupin v zemi, počínaje automobilovým gigantem FCA, oznámilo pozastavení výroby. 

Ochrana zaměstnanců. Protokol o 13 bodech, který definuje postupy a provozní pokyny v boji a omezování 

šíření koronaviru, uvádí ve své preambuli, že „výrobní činnosti“ mohou pokračovat, pouze pokud jsou 

splněny podmínky nezbytné k zajištění ochrany zaměstnanců.“ Průmyslové společnosti se mohou uchýlit k 

tzv. „Cassa integrazione“ (technické nezaměstnanosti) a omezit nebo pozastavit celé nebo část podnikání. 

Odboráři vyjádřili spokojenost s dohodou, o které se domnívají, že staví zdraví a bezpečnost pracovníků nad 

ekonomické zisky. 

Příznaky chřipky a horečka. Všichni zaměstnanci, kteří mají teplotu vyšší než 37,5 ° C, mají zakázáno 

pracovat. Protokol stanoví povinnost zaměstnanců hlásit možné příznaky chřipky a 

kontakt s lidmi, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus svému zaměstnavateli. Pokud by se u 

zaměstnance během práce rozvinuly příznaky (horečka, kašel atd.), musí o tom neprodleně informovat 

personální oddělení a společnost ho musí dát do izolace, stejně jako ostatní osoby přítomné v areálu po 

dobu nezbytnou pro informování zdravotnických orgánů. Protokol výslovně umožňuje 

zaměstnavatelům měřit teplotu zaměstnanců před vstupem do areálu společnosti, přičemž zdůrazňuje, že 

se jedná o osobní údaje, které je proto třeba zpracovávat v souladu s 

GDPR. V tomto ohledu protokol navrhuje označit teplotu, ale nezaznamenat ji, a zdůrazňuje, že v případě 

dočasné izolace kvůli vysoké teplotě musí zaměstnavatelé zaručit 

důstojnost pracovníků. V jiném registru musí lékař společnosti hlásit společnosti všechny situace 

zranitelnosti a stávající nebo minulé podmínky zaměstnanců a společnost musí tyto zaměstnance chránit. 

Povinnosti zaměstnavatele. Společnosti musí zajistit denní úklid a pravidelnou dezinfekci výrobních prostor 

a pracovišť a poskytnout pracovníkům hydroalkoholové gely. Pokud organizace nemůže 

zaručit bezpečnou vzdálenost jednoho metru mezi pracovníky, musí společnost zajistit masky, rukavice, 

košile atd. Přístup do společných prostor (jídelny, šatny atd.) a čas strávený v nich musí být omezen a 

společnosti musí zajistit nepřetržité větrání v těchto oblastech a že jsou pravidelně dezinfikovány, stejně 

jako dodržování bezpečné vzdálenosti jednoho metru. Čas vstupu a odchodu musí být rozvržen a 

společnosti musí naplánovat střídání směn, aby minimalizovaly kontakt mezi zaměstnanci. Cestování v 

rámci společnosti musí být omezeno na přísné minimum a fyzické schůzky nejsou povoleny, s výjimkou 

naléhavých případů nebo nezbytností, kdy musí splňovat přísná kritéria. Veškeré služby, které nejsou přímo 

spojeny s výrobou (jako je správa), budou uzavřeny nebo budou zaměstnanci pracovat vzdáleně. 

Společnosti budou muset zřídit výbor, který zaručí uplatňování a dodržování protokolu, za účasti zástupců 

zaměstnanců. 

Spontánní stávky a uzavření závodů. Budou tato opatření stačit, aby zaměstnance ujistili? Stávkové akce 

se konaly minulý týden v několika zařízeních, zejména v oblasti strojírenství a kovoprůmyslu. Ve čtvrtek 

požadovaly odbory FIOM-Cgil, FIM-Cisl a UILM dočasné uzavření všech továren, aby mohly být 

dezinfikovány a reorganizovány v souladu se zdravotními požadavky. Situace se mění z hodiny na hodinu: 

automobilový gigant FCA právě oznámil pozastavení výroby do 27. března ve většině svých továren v Evropě 

(včetně závodů v Melfi, Pomigliano a Cassino v Itálii). Mezitím Ferrari, jeden ze symbolů „Made in Italy“, 

uzavřel své legendární závody v Maranellu a Modeně na stejné časové období. 


