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IG Metall nastavuje standardy pro zdraví a bezpečnost v 
podnicích/společnostech 

Nebezpečí je zřejmé: Riziko infekce korona virem existuje v celém Německu. „Bez ohledu na 
to, zda na pracovišti nebo v kanceláři, musí být zajištěno, že pracovníci a zaměstnanci v 
továrnách jsou náležitě chráněni před rizikem infekce. Pro IG Metall je ochrana zdraví na 
pracovišti nejvyšší prioritou. Dodržování standardů na ochranu zdraví je také předpokladem 
pro opětovné otevření uzavřených závodů“, uvedl Jörg Hofmann, předseda IG Metall, ve 
středu ve Frankfurtu. 

IG Metall nyní sestavil opatření nezbytná pro ochranu před infekcemi v podnicích, v 
dokumentu obsahujícím klíčové body, který pomáhá podnikovým radám je implementovat. 
Mezi ně patří – v tomto pořadí priorit – technická opatření, sociální distancování, doba 
přestávek a osobní ochranné prostředky. 

Kombinace různých opatření je zvláště účinná kvůli většímu ochrannému účinku. „Ale 
nejlepší opatření nemají požadovaný účinek, pokud nejsou zaměstnanci dostatečně 
zapojeni,“ varoval Hans-Jürgen Urban, člen představenstva IG Metall, odpovědný za design 
práce a ochranu zdraví. „Systematická a přiměřená instruktáž, je klíčem k úspěšné prevenci. 
To by mělo zahrnovat i cestování do práce a z práce “. 

Zaměstnavatelé jsou v první řadě odpovědní za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
V souladu se zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí poskytovat nezbytné 
prostředky a nástroje pro prevenci. „Zaměstnavatelé jsou povinni organizovat práci a 
používat technické prostředky tak, aby byly dodržovány požadavky na vzdálenost a hygienu. 
Podniková rada v tom hraje rozhodující roli. Má právo iniciativy a může vyžadovat ochranná 
opatření a rozvíjet řešení spolu se zaměstnanci, “řekl Urban. 

IG Metall velmi brzy prosazoval jednotné celostátní standardy ochrany zdraví. Hofmann: 
„Spolkové ministerstvo práce minulý týden představilo závazné standardy bezpečnosti 
práce, které obsahovaly i doporučení IG Metall. IG Metall se svými klíčovými body v oblasti 
prevence korony na pracovišti konkretizuje vládní dokument pro sektory ve své působnosti“. 
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