
Doporučení pro zaměstnavatele (COVID-19)
Poučte své zaměstnance 
o důležitosti nepodceňování situace a ne-
zatajování informací (např. o nedávných 
cestách do zahraničí).

Místo osobních schůzek  
přejděte na videokonference

Podporujte důkladné a pravidel-
né mytí rukou 
Pravidelně doplňujte mýdlo a vyvěste 
plakáty informující o správném postupu 
mytí, popř. jim pošlete následující video. 
Zejména pak upozorněte na nutnost mytí 
rukou po příchodu na pracoviště.

Poučte své zaměstnance 
Řekněte jim, že při kýchání či kašli je 
vhodnější si ústa zakrýt rukávem či 
předloktím, nikoliv rukou.

Zajistěte na pracovišti 
jednorázové kapesníky a uzavíratelné 
koše, do kterých budou jednorázové 
kapesníky ihned odhazovat.  

Upozorněte zaměstnance  
i dodavatele a zákazníky, že pokud 
na sobě pociťují (a to i jen mírné) 
příznaky COVID-19 či mírný kašel 
nebo zvýšenou teplotu (37,3 °C  
a výše), musí zůstat doma.

Sledujte aktuální  
doporučení  
Ministerstva zdravotnictví České  
republiky ke služebním cestám, která 
najdete v Manuálu přípravy pracoviště 
na onemocnění COVID-19. 

Udržujte pracoviště čisté 
Pravidelně myjte veškeré povrchy (stoly, 
židle, počítače a telefony).

Zaveďte zdravení se  
bez podání rukou 
či polibků na tvář.

Omezte společné stravování 
Nechte zaměstnance jíst raději u stolů 
v kanceláři. V kuchyňkách nenechávejte 
sdílené jídlo.
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Upozorněte je také  
o vyhýbání se úzkému kontaktu  
s nemocnými a neúčastnili se akcí  
pro větší počet lidí.

Odkazujte je pouze na kvalitní 
zdroje informací. Mezi nimi např. 
stránky Ministerstva zdravotnictví České 
republiky, Státního zdravotního ústavu 
či Světové zdravotnické organizace 
(WHO).

Umožněte zaměstnancům  
čerpat tzv. sick days 
a zvažte přechod na práci z domova. 

Pokud něčemu nerozumíte 
či si něčím nejste jistí, ověřte si infor-
mace u svého praktického lékaře či za-
volejte na infolinku Státního zdravotního 
ústavu, čísla 724810106 a 725191367. 
Informace nově poskytují také zdravotní 
pojišťovny: 
VZP 952 222 222
VoZP 844 888 888
OZP 261 105 555
ČPZP 810 800 800
ZP ŠKODA 800 209 000
ZPMV 844 211 211
RBP 800 213 213 
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Zdroj:

Informace o pracovněprávních souvis-
lostech pro zaměstnavatele najdete  
v MZČR či MPSV.15.

Zajímá vás více? 

Více informací nejen o koronaviru, ale i o tom, 
jak se starat o své #prsakoule, srdce a nebo 

reprodukční orgány zjistíte na www.loono.cz.  
 

Sledujte nás na sociálních sítích @loonocz:

Tento materiál  
byl vytvořen dne  

15. 3. 2020.
Situace se však mo-
hla změnit, aktuální 
verzi naleznete na 

www.loono.cz/ 
koronavirus.

Nově funguje 
také celostátní 
infolinka 1212.

https://www.bbc.com/news/av/health-51754472/coronavirus-how-to-wash-your-hands-in-20-seconds
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