
 

ITÁLIE – situace s ohledem na COVID-19 

Itálie: FCA a odbory definují zdravotní a bezpečnostní podmínky před otevřením 

závodů 

 

10. dubna 2020 

Ve čtvrtek 9. dubna podepsala skupina Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a všechny 

italské odborové svazy, včetně FIOM-Cgil, dohodu o pokynech k zabránění šíření 

coronaviru, která bude muset být uplatněna, když vláda dá zelenou pokračovat ve výrobě. 

Tento komplex opatření byl příznivě přivítán předními italskými virology. 

 

Dohoda podepsaná FCA a odborovými svazy FIM-Cisl, FIOM-Cgil, Uilm, Fismic, UGL 

Metalmeccanici a AQCF „zaručí maximální zdravotní bezpečnost pro každého 

pracovníka ve skupině“ po obnovení výroby, uvedla FCA v prohlášení. Italská 

automobilová skupina zdůrazňuje, že komplexní a efektivní povahu opatření „potvrdili a 

ocenili hlavní italští virologové“, včetně Roberta Burioniho, považovaného za jednoho z 

nejvýznamnějších specialistů na Covid-19 v Itálii. Podle Pietra Gorliera, hlavního 

provozního ředitele FCA pro region EMEA, budou opatření, která byla přijata na začátku 

pandemie, posílena „za použití nejmodernějších preventivních nástrojů“ a významného 

„závazku ke školení“ personálu, který zajistí, aby byly tyto nástroje aplikovány. Je třeba 

poznamenat, že vláda dosud neuvedla datum, od kterého budou nepodstatné výrobní 

činnosti moci znovu zahájit činnost. 

Přístup do výrobních závodů bude monitorován a prostory desinfikovány. Při 

vstupu na každého pracoviště budou prováděny přísné kontroly, včetně měření teploty 

pracovníků ze strany odborného a zdravotního personálu. Budou organizovány 

specifické „přístupové toky“ při „respektování bezpečnosti a důvěrnosti jednotlivců“. 

Všechny kroky v oblasti dezinfekce prostor, které byly provedeny na začátku pandemie, 

se budou opakovat před opětovným otevřením závodů a poté v pravidelných 

intervalech. Budou zavedeny postupy, aby se zabránilo davům v kantýně, šatnách a při 

vstupu a odchodu ze závodů. Všechny pracovní a odpočinkové prostory budou 

vybaveny dezinfekčními gely a soupravami na čištění povrchů. 

Informování zaměstnanců o ochranných opatřeních. Před zahájením činnosti bude 

každý pracovník informován WhatsApp a e-mailem o konkrétních opatřeních ve svém 

oddělení, jako je bezpečná vzdálenost jednoho metru, metody mytí rukou, použití 

rozprašovačů vody, kantýně a výtazích a jak by měly probíhat schůzky. Budou 

poskytnuty také všechny nezbytné informace o tom, jak řešit možné příznaky Covid-19 

mezi pracovníky. Jakmile bude činnost obnovena, budou zaměstnanci nadále dostávat 

školení a informace. Kromě toho dostane každý pracovník soupravu se dvěma maskami 

a rukavicemi na každý pracovní den a jednou dvojicí brýlí měsíčně. Zaměstnanci budou 

muset osobně čistit svá pracovní místa, kromě čištění prováděného specializovaným 



personálem. Budou přijata specifická opatření pro lidi, mající nemoci, které je činí 

zranitelnými. 

 

Nová organizace práce. Práce na dálku bude i nadále pokračovat v případě všech osob u 

kterých je to možné. Ve výrobních závodech bude pohyb mezi různými odděleními co 

nejvíce omezen. Aby byla zaručena bezpečná vzdálenost mezi lidmi, bude revidováno 

rozvržení pracovních pozic a budou zavedeny ochranné bariéry. Hromadné přestávky 

budou načasovány podle oddělení a rozloženy po celý pracovní den, zatímco jídelní doba 

bude prodloužena a pracovníci budou moci jíst i na konci směny. Všechny pokyny budou 

muset být provedeny po konzultaci se zástupci zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Jak odbory zdůrazňují, na základě dohody se továrny budou 

znovu otevírat střídavě, na základě konzultací mezi vedením a zástupci zaměstnanců.  

Podle zprávy Il Sole 24 Ore ze dne 10. dubna původně mělo být ovlivněno pouze 10 000 

pracovníků. Protože ne všichni zaměstnanci se vrátí do práce současně, odbory dosáhly 

principu rotace v tom, jak je aplikována tzv. Cassa Integrazione (technická 

nezaměstnanost). 

 

Ochrana pracovníků a pracovních míst. Odborové svazy jednomyslně přivítaly 

dohodu, která umožňuje kombinaci bezpečnosti a práce. FIM uvítal dohodu jako 

„jedinečnou v italském průmyslovém prostředí“, zatímco odborový svaz FIM uvítal 

skutečnost, že v době ohrožení zdraví toto kolektivní vyjednávání vedla „věda a znalosti 

pracovníků“. Podle Gianluca Ficca, národního tajemníka Uilm, „dohoda představuje 

zásadní krok, protože to, co se děje ve Fiatu, bylo vždy referenčním bodem pro všechny“. 

 

 

 

 


