
Správné chování při podezření nebo potvrzení 
onemocnění COVID-19 ve vašem provozu 

Informace pro podniky 
artegorov3@gmail – stock.adobe.com 

n.

Správné chování je rozhodující, jestliže se u zaměstnanců vyskytnou příznaky jako 
suchý kašel, horečka a dříve neznámá dušnost: 

Zajistěte, aby se zaměstnanec: 

• Držel dál od pracoviště (staveniště, kanceláře, úklidového pracoviště), resp. aby je 
okamžitě opustil. Při kontaktu s jinými osobami je třeba bezpodmínečně dodržovat 
odstup a nosit ochranu úst a nosu.

• Po konzultaci se závodním lékařem se telefonicky obraťte na praktického
lékaře nebo příslušný zdravotnický úřad (viz: https://tools.rki.de/PLZTool/). 

Na pracovišti musí být dodržována tato opatření: 

• Okamžitě: Povrchy v pracovní oblasti dotyčné osoby očistěte tenzidy nebo čisticími
prostředky na bázi alkoholu. Přitom je třeba dbát na ochranu osob provádějících
čištění.

• Prostory, v nichž se zdržovala dotyčná osoba, větrejte po dobu 30 minut při
otevřeném okně.

• Zajistěte, aby bylo možné v případě podezření podle ustanovení zákona o vysílání
pracovníků zjistit, kteří zaměstnanci se zdržovali v bezprostřední blízkosti dotyčné
osoby.

Společně se svými zaměstnanci můžete udělat hodně pro to, aby se minimalizovalo 
riziko koronavirové infekce v provozu nebo na pracovištích. 

Včas informujte a organizujte: 

• Proveďte odpovídající posouzení rizik  podle dané situace. Zvažte potřebu koordinace
se stavebníkem nebo koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví.

• Poučte zaměstnance o příznacích onemocnění COVID-19 a požadovaných pravidlech
chování a zdokumentujte to.

• Dbejte na to, aby byly dodržovány požadavky na odstup. Není-li to možné, měli byste
používat ochranu úst a nosu.

• V případě potřeby obstarejte další možnosti k mytí rukou (tekoucí voda, mýdlo,
jednorázové ručníky), aby bylo možné dodržovat hygienická pravidla.

• Maximálně omezte kontakt mezi sebou a s třetími stranami.

https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/2016/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-abstand-halten-weiss/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/mund-nasen-schutz-richtig-tragen-und-abnehmen/
https://tools.rki.de/PLZTool/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kurz-handlungshilfe-zur-einhaltung-raeumlicher-und-hygienischer-anforderungen-auf-baustellen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kurz-handlungshilfe-zur-einhaltung-raeumlicher-und-hygienischer-anforderungen-auf-baustellen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-abstand-halten-weiss/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/mund-nasen-schutz-richtig-tragen-und-abnehmen/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/hygieneplakat-der-bg-bau/
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• V souladu s pravidly pro ochranu údajů lze provádět bezdotykové měření
teploty.

• Veďte denní prezenční listiny pro všechny stálé provozovny nebo staveniště
s kontaktními údaji zaměstnanců, kteří tam pracují, aby bylo možné v případě
podezření na koronavirovou infekci dohledat kontakty.

• Stávající seznamy doplňujte odpovídajícím způsobem.
• Zajistěte, aby bylo možné dohledat i kontakty na třetí strany (dodavatele, zástupce

vlastníků budov atd.).
• Potřebujete-li pomoc nebo radu, kontaktujte svého závodního lékaře.

http://www.bgbau.de/coronavirus

	Společně se svými zaměstnanci můžete udělat hodně pro to, aby se minimalizovalo riziko koronavirové infekce v provozu nebo na pracovištích.
	Další informace naleznete na www.bgbau.de/coronavirus

