Pokyny
představenstva zaměstnavatele, obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a. s.,
v návaznosti na opatření orgánů ochrany veřejného zdraví k odvrácení COVID19/SARS-CoV-2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
představenstvo zaměstnavatele, obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a. s., (dále jen „Společnost
ŽDB“), vydává s účinností ode dne 15.01.2022 následující pokyny:

1. Nosit ve všech vnitřních prostorách firmy pokrývku úst a nosu (respirátor) s výjimkou pro:
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 výkon práce na pracovišti, pokud vzdálenost dvou pracujících osob je vetší než 1,5 m
 kantýny a jídelny po dobu, v níž konzumuje jídlo včetně nápojů.
Dodržovat pravidla stanovená k odvrácení COVID-19/SARS-CoV-2 dodavatelem stravování Třineckými Gastrosužbami.
Při vstupu do firmy a na sociálním zařízení provádět dezinfekci rukou.
Dodržovat režimy přestávek na oddech a jídlo, tak aby se v prostorách kantýn a svačináren
setkávalo co nejméně zaměstnanců. Dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry.
Dodržovat stanovené režimy pro vstup do šaten a sprch tak, aby se v těchto prostorách
najednou potkalo co nejméně pracovníků.
V prostorách, kde se potkává větší množství lidí (administrativní i provozní kanceláře, váhy,
svačinárny, zasedací místnosti atd.) provádět dezinfekce ozonovým generátorem a ošetření
ploch a úchopových míst dezinfekčním prostředkem.
Všechny externí subjekty vstupující do areálu ŽDB musí při pohybu ve vnitřních prostorách
firmy používat pokrývku úst a nosu (respirátor).
Na expedicích dodržovat bezkontaktní předání expedičních dokumentů mezi řidiči kamionů a
pracovníky expedic.
Pro řidiče kamionů platí nařízení, zdržovat se po celou dobu pobytu v areálu ŽDB Drátovna v
kabině vozu nebo v bezprostřední blízkosti kamionu. Je zakázáno, aby využívali sociální
zařízení ŽDB vyjma jim vyhrazených WC.
Omezit přístup cizích návštěv do firmy – povolený jsou pouze návštěvy nezbytné pro zajištění
chodu firmy. A to pouze případě, není-li možné je uskutečnit prostřednictvím komunikace na
dálku. Výjimky povoluje příslušný odborný ředitel.
Omezit služební cesty našich zaměstnanců, povolovat pouze cesty nezbytné pro chod firmy,
schválení příslušným odborným ředitelem.
Zaměstnanec je povinen neprodleně informovat svého nadřízeného pokud se u něho projeví
příznaky nemoci. To platí i v případě, že někdo z blízkého okolí zaměstnance bude mít
příznaky nemoci COVID-19 nebo bude v kontaktu s nakaženým. Informuje svého
nadřízeného, byl-li epidemiologem nebo lékařem indikován k podstoupení testu na
onemocnění, a následně i výsledek testu (pozitivní i negativní).
Pokud bude mít zaměstnanec pozitivní test na COVID -19, vedoucí zaměstnanec provede se
zaměstnancem pohovor za účelem zjištění, se kterými dalšími zaměstnanci přišel do kontaktu
a které prostory mohou být kontaminovány. Informace o možných kontaminovaných
prostorách předá výrobnímu řediteli.
Každý zaměstnanec je povinen, podrobit se zjištění aktuálního zdravotního stavu se
zaměřením na příznaky nemoci COVID-19 včetně měření tělesné teploty, bude-li k tomu
vyzván:
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zaměstnancem dodavatele služeb ostrahy Společnosti ŽDB nebo,

osobou, která podle Pracovního řádu Společnosti ŽDB je oprávněna vydat
zaměstnanci pokyn, aby se podrobil zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek.
Vpouštět do areálů a na pracoviště ŽDB jiné osoby než zaměstnance ŽDB, jen v případě, jsouli splněny podmínky pro jejich vstup a pohyb na/po území České republiky a na pracoviště
ŽDB, uložené opatřeními vlády.
Nepřipustit na pracovišti přítomnost žádné osoby, která nesplňuje podmínky pro vstup a
pohyb na/po území České republiky a na pracoviště ŽDB po jejím pobytu v zahraničí nebo
z jiného důvodu, stanovené opatřeními vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo jiných orgánů
státní správy nebo představenstvem.
Informovat předem, je-li zaměstnanci známa, jinak bezodkladně poté svého nadřízeného
zaměstnance o každé cestě do zahraničí, spojené s pobytem v cizí zemi přesahujícím dobu
stanovenou opatřeními vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo jiných orgánu státní správy,
jejichž překročení je důvodem pro podrobení se karanténě či jiným opatřením k zabránění
číření onemocnění COVID-19. Toto platí pro všechny zaměstnance vyjma přeshraničních
zaměstnanců (pendlerů), pokud jde o jejich cesty do země bydliště, a vyjma těch, na které se
vztahuje výjimka podle opatření vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo jiných orgánů státní
správy, a splnění této výjimky prokázali.
Po návratu ze zahraničí se podrobit testu na COVID-19 dle pravidel stanovených opatřeními
vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo jiných orgánů státní správy a výsledek testu předložit
svému nadřízenému před návratem na pracoviště. Testu se nemusí podrobit zaměstnanci,
kteří jsou 14 dní po ukončeném očkování.
Nepovolovat exkurze do areálu ŽDB a zrušit již povolené exkurze, výjimky povoluje příslušný
odborný ředitel.
Nesvolávat a nekonat kontaktní porady, nebude-li to nezbytné, a v takovém nezbytném
případě je uskutečňovat jen v co největších prostorách a s minimálním nutným počtem
účastníků, jinak využívat prostředky komunikace na dálku (video a telekonference).
U profesí, které to svým charakterem práce umožňují je možno využívat home office,
s podmínkou schválení příslušným odborným ředitelem.
Účast podřízených zaměstnanců na interních či externích školeních, kurzech, studiích či
jiných formách přípravy k prohlubování nebo zvýšení jejich kvalifikace nařizovat a
povolovat jen, je-li to nezbytně nutné; to neplatí, pokud se koná on-line.
S účinnosti od 17.01.2022 se dvakrát týdně podrobit testování na COVID-19, a to všichni
zaměstnanci. První test každý zaměstnanec podstoupí nejpozději dne 18.01.2022 a další
testy tak, že mezi jednotlivými testy musí uplynout střídavě dva kalendářní dny a tři
kalendářní dny (to je: první test 18.1. – dva kalendářní dny – druhý test 21.1. – tři
kalendářní dny – třetí test 25.1. – dva kalendářní dny 28.1. – čtvrtý test atd.); testovat se
bude na určených testovacích místech úterý – pátek.
Pokud je zaměstnanec v termínu, v němž má být proveden jeho test, nepřítomen v práci
podstoupí test bezodkladně po jeho příchodu do práce, a to na místě, kde se na jeho útvaru
obvykle test provádí. To platí hlavně pro kalendáře, které nemají nerovnoměrné rozvržení
směn. Tito zaměstnanci budou testování na pracovištích svými vedoucími zaměstnanci.
Zaměstnanci s pozitivním testem na COVID-19 budou nahlášení na Krajskou hygienickou
stanici a nastoupí do 5 denní karantény.
V případě, že zaměstnanec odmítne test, bezodkladně ohlásit tuto skutečnost na Personální
oddělení a odbornému řediteli a nastavit opatření, která omezí setkávání odmítajícího
zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru
- nosit respirátor nebo obdobný jiný ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu
přítomnosti na pracovišti, vyjma doby konzumace potravin,
- dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a
- stravovat se odděleně od ostatních osob.
Tato osoba bude následně nahlášená na KHS.

25. V zájmu předcházení šíření onemocnění COVID-19 na pracovištích ŽDB DRÁTOVNA se
podrobit testování na COVID-19, pokud k tomu budou vyzvání i zaměstnanci, kteří jinak
splňují podmínky (očkování, prodělaný COVID, nebo PCR test).

Obecně DODRŽUJTE:








důkladné a časté mytí + dezinfekce rukou
neshlukujte se zbytečně na pracovišti
pokud jste v karanténě nebo máte příznaky (teplota, rýma, kašel, slabost, bolesti
kloubů, ztrátu chuti či čichu), nechoďte do práce, informujte svého nadřízeného,
stejně postupujte v případě kontaktu s pozitivně testovanou osobou nebo osobou
se zásadními příznaky onemocnění
nešiřte kapénky (kýchání, kašlání) do okolí
používejte ochranu dýchacích cest (respirátor)
necestujte do rizikových zemí

Těmito pokyny se ruší a nahrazují „Pokyny představenstva zaměstnavatele, obchodní společnosti ŽDB
DRÁTOVNA a. s., v návaznosti na opatření orgánů ochrany veřejného zdraví k odvrácení COVID19/SARS-CoV-2 ze dne 25.11.2021.

Žádáme všechny zaměstnance, aby se nadále na pracovištích Společnosti ŽDB i mimo ně chovali
důsledně v souladu s opatřeními orgánů ochrany veřejného zdraví k odvracení COVID-19/SARS-CoV-2
a dodržovali i doporučení a pravidla ochrany před jejich vznikem a šířením, to je také doporučení
Ministerstva zdravotnictví, která jsou připojena k těmto pokynům.
V Bohumíně: 14.01.2022

Petr Adamek, v.r.
předseda představenstva

Ladislav Škvrna, v.r.
místopředseda představenstva

