
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENCE COVID-19 NA PRACOVIŠTI 

STRUČNÉ ZÁSADY 
 

Pro IG Metall je to jasné: během krize korona viru je zdraví našich zaměstnanců nejvyšší 

prioritou. Proto musí být na všech pracovištích přijata účinná opatření, aby se 

minimalizovalo riziko infekce. 

 
COVID-19 vyžaduje zvýšená opatření na ochranu zdraví  
Nebezpečí je jasné a nemusíme ztrácet čas jeho dalším studiem: riziko infekce COVID-19 je 
všudypřítomné, a to i na pracovišti. V pandemických podmínkách je hlavním cílem preventivní 
politiky společnosti zpomalení šíření infekcí a ochrana zaměstnanců. Není pochyb o tom: 
práce během pandemie vyžaduje ještě vyšší úroveň ochrany zdraví než za normálních 
okolností. A další zvláštní opatření musí být učiněna pro zaměstnance, kteří patří do rizikové 
skupiny (tj. zaměstnanci s rakovinou nebo kardiovaskulárním onemocněním). 

 

Vypracování strategie prevence a stanovení odpovědnosti  
Společnosti musí co nejrychleji vyvinout a implementovat účinnou strategii prevence COVID-
19. Protože se korona virus přenáší zejména prostřednictvím kapiček a fyzického kontaktu, 
musí se ochranná opatření, aby se minimalizovalo riziko infekce, soustředit na zajištění 
dostatečné bezpečné vzdálenosti mezi zaměstnanci, jakož i na hygienická opatření. Zde mají 
zaměstnavatelé povinnost: jsou právně odpovědní za ochranu zdraví svých zaměstnanců. 
Zaměstnavatelé jsou odpovědní za organizaci pracovních postupů a provádění technických 
opatření tak, aby bylo možné splnit požadavky na distancování a hygienu. 

 

 
Podniková rada má však také důležité úkoly. Musí být zapojena do hodnocení a provádění 
nezbytných opatření. Podniková rada si je vědoma nástrojů, které jsou k dispozici pro politiku 
prevence, a tyto nástroje jsou vhodné i pro tyto nové okolnosti: jmenovitě spolurozhodování a 
hodnocení rizik. Důležité zde: v případě COVID-19 se často nevyžadují složité kroky k 
posouzení rizika. O vysokém riziku infekce není pochyb. Všechny závody musí proto okamžitě 
zkontrolovat, zda jsou ve všech oblastech dodržovány požadavky na distancování a hygienu, a 
tak identifikovat problémové oblasti, kde nejsou požadavky splněny, a jsou nutná preventivní 
opatření.
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Implementace opatření v souladu s “TOP principy” 

(technická/organizační/personální opatření) 
Společnosti musí dosáhnout požadovaných standardů bezpečnosti práce prostřednictvím řady 
technických, organizačních a personálních ochranných opatření. Každá jednotlivá společnost 
musí stanovit existující nebezpečí, aby stanovila nezbytná preventivní opatření. Jedna věc je 
však jasná: platí TOP principy. Německý zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
(Arbeitsschutzgesetz) stanoví technická opatření před organizačními opatřeními. Personální 
opatření jsou podřízena oběma. Ochrana proti infekci může být řádně účinná pouze tehdy, 
pokud je kombinováno několik opatření. 

 
Školení jako klíč úspěchu 
I ta nejlepší opatření nebudou mít požadovaný účinek, pokud se zaměstnanci nebudou 
dostatečně angažovat. Systematické a adekvátní školení je klíčem k úspěšné prevenci. 
Zaměstnanci však také musí převzít odpovědnost: musí věnovat pozornost provádění 
distančních a hygienických požadavků a pomáhat zajistit, aby všechna nezbytná opatření byla 
podporována všemi. 

 

Opatření bránící šíření COVID-19 

Vybraná technická opatření 

▸ Minimální vzdálenost musí být vyznačena na podlaze, u terminálů označujících čas    

(píchačky) a turniketů  

▸ Musí být instalovány průhledné přepážky 
▸ Musí být využito vice hal 

▸ Ventilační technologie musí být přizpůsobeny, aby umožnily pravidelnou ventilaci  
▸ Musí být poskytnuty dodatečné nástroje 

Vybraná organizační opatření 

▸ Minimální vzdálenost musí být implementována v šatnách, umývárnách, místnostech na 

přestávky a jídelnách 

▸ Vnitřní doprava musí být regulována  

▸ Výrobní pracovní toky musí být přepracovány, aby zaměstnanci mohli dodržovat minimální 

požadavky na vzdálenost 

▸ Kancelářské pracovní postupy musí být přizpůsobeny a musí se dohodnout alternativní 

uspořádání práce z domova 

▸ Směny a přestávky musí být vyrovnány  

Vybraná personální opatření 

▸ Zaměstnanci si musí být jisti, že jsou před nástupem do práce bez symptomů 

▸ Během cestování do/z práce je třeba se vyhnout davům lidí ve veřejné; cestujte autem nebo 

na kole, pokud je to možné, nebo používejte podnikový autobus (kde jsou dodržována 

pravidla distancování)   

▸ Noste masky k zakrytí nosu a úst nebo v případě nutnosti osobní ochranné pomůcky  

▸ Věnujte pozornost hygieně rukou 
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