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Chování při podezření nebo potvrzení
onemocnění COVID-19 v provozu
Informace pro zaměstnance
Andrey Popov– stock.adobe.com

Berte prosím vážně příznaky, které by mohly naznačovat onemocnění COVID-19.
Včasné rozpoznání a správný postup jsou důležité pro ochranu Vás i Vašich
kolegů.
Možné příznaky onemocnění COVID-19
•
•
•
•

Kašel
Horečka
Nově se vyskytující dušnost
Další informace zjistíte u Institutu Roberta Kocha.

Co byste měli udělat, máte-li podezření na onemocnění COVID-19:
• Zůstaňte doma a informujte svého zaměstnavatele.
• Obraťte se telefonicky na svého praktického lékaře nebo příslušný zdravotnický úřad
(viz: https://tools.rki.de/PLZTool/). Kromě toho můžete telefonicky kontaktovat
zdravotníky na 116117 nebo na www.116117.de.
Poradí Vám a vysvětlí další kroky.

• Pokud by se podezření potvrdilo nebo by Vám byla z bezpečnostních důvodů

nařízena karanténa, bezpodmínečně dodržujte opatření týkající se chování a další
postup koordinujte se svým zaměstnavatelem.

Dostanete-li se do kontaktu s infikovanou osobou:
• Nejdříve musí být lékařsky posouzeno, jak vysoké riziko nákazy Vám hrozí a jaká další
opatření jsou zapotřebí.

• Dokud se tak nestane, omezte kontakt s ostatními lidmi. Informujte zaměstnavatele
a objasněte si, jaký je další postup.

• Obraťte se telefonicky na příslušný zdravotnický úřad (viz: https://tools.rki.de/PLZTool/).
Pokud by Vám úřady preventivně nařídily, abyste zůstali doma, měli byste se obrátit na
zaměstnavatele, abyste se vyvarovali finančnímu znevýhodnění. Upozornění: Nárok na
vyplácení dávek Vám vzniká pouze při pracovní neschopnosti v důsledku nemoci podle
§ 3 zákona o pokračování ve výplatě mzdy.

• Seznamte se s koronavirovou aplikací od Charité. Najdete zde informace o tom, jak
lépe posoudit rizika a nezbytná opatření týkající se chování.

Tím minimalizujete riziko infekce v provozu a na staveništích.
• Dodržujte požadavky na odstup.
Není-li to možné, noste ochranu úst a nosu.

• Bezpodmínečně dodržujte hygienická pravidla: Obzvláště ruce si myjte často
a důkladně mýdlem a kýchejte a kašlejte do ohbí lokte.

Další informace naleznete na www.bgbau.de/coronavirus
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