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SARS-CoV-2 pravidla 

bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

26.2.2021 
Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na základě 

aktuální epidemiologické situace 

Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na 
základě aktuální epidemiologické situace 

 

 S ohledem na epidemii by měl zaměstnavatel aktualizovat stávající posouzení 

rizik a opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 Zaměstnavatel  by měl udělat technické opatření, organizační opatření a 

opatření osobní ochrany. 

 Technické opatření-přepážka mezi pracovišti (dezinfekce) 

 Pracovní prostor rozdělit, tak aby byly rozestupy mezi pracovníky 2 metry??? 

minimálně.  
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Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na 
základě aktuální epidemiologické situace 
 

 Zajistit, aby pracovní vybavení, pomůcky používala jedna osoba. 

 Pokud více osob nutná dezinfekce (ovládací panely, počítače, volanty, 

telefony …..) 

 Větrání místností (dostatečné větrání v souladu s §§ 41 a 42 nařízení vlády č. 

361/2007 Sb. 

 Ideální je přirozené větrání okny, světlíky pro snížení koncentrace aerosolů v 

místnosti. 

 Při recirkulaci vzduchu v místnosti musí být omezeno zpětné přivádění 

aerosolů do místnosti (HEPA filtry..). 

 Ventilátory (ohřívače) používat co nejméně-víří vzduch a tím i aerosoly 

 

 

Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na 
základě aktuální epidemiologické situace 

 

 Větrání –doporučuje se interval mezi větráními minimálně 60 minut kanceláře 

a 20 minut pro zasedací místnosti. 

 Větrat by se mělo krátce a intenzivně(3-10 minut). 

 Zasedací místnosti větrat před využitím, pokud byla předtím obsazena jinými 

osobami.   
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Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na 
základě aktuální epidemiologické situace 

 Jídelny, odpočívárny, sanitární zařízení  

 Zařízení pro očistu (dezinfekci) rukou k dispozici před vstupem do jídelny, 

odpočívárny. 

 Dodržovat rozestupy minimálně 2 metry, vhodné zajistit značkami na podlaze, 

rozmístění stolů s židlemi. 

 Organizace rozložení práce v čase tak, aby se snížila obsazenost. 

 Úklid s dezinfekcí minimálně po každé směně. 

 Příbory a nádobí by měli vydávat zaměstnanci jídelny. 

 

 

 

Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na 
základě aktuální epidemiologické situace 

 

 Vytvoření stálých pracovních skupin (nestřídat zaměstnance napříč těmito 

pracovními skupinami. 

 Zamezit kontaktu mezi pracovními skupinami navzájem. 

 Počet osob na směně nebo v pracovní skupině snížit na minimum. 

 Časově rozdělit nástup a výstup z provozovny, tak aby se jednotlivé skupiny 

nepotkávaly při vstupu/výstupu do/z provozovny(areálu zaměstnavatele), v 

šatnách, umývárnách, jídelnách (denních místnostech). 

 Práce z domova 
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Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na 
základě aktuální epidemiologické situace 
 

 Doporučuje se, aby zaměstnavatel vytvořil směrnici na poskytování 

ochranných prostředků pro zaměstnance a poskytoval jim účinnou ochranu 

dýchacích cest (např. filtr FFP2). 

 Pokud poskytuje zaměstnavatel ochranné prostředky zaměstnancům  na 

základě vyhodnocených rizik má právo vyžadovat jejich nošení oproti 

mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví. 

 

Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na 
základě aktuální epidemiologické situace 
 

 Doporučuje se zajištění zvýšené dezinfekce všech ploch prostředky s 

virucidními účinky, což mimo jiné znamená dezinfekce jídelen (denních 

místností, odpočinkových místností) po každé pracovní skupině, dezinfekce 

sanitárních a pomocných místností a pracovišť po každé směně. 

 zajištění zvýšené dezinfekce rukou všech zaměstnanců prostředky s 

virucidními účinky;  

 umístění nádob s virucidním přípravkem na ruce pro zaměstnance v před 

vstupem do zaměstnání, v jídelně (denní místnosti) atd. 
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Doporučení protiepidemických pravidel pro zaměstnavatele na 
základě aktuální epidemiologické situace 
 

 Zajištění bezkontaktního předání zboží. 

 sledování vlastního zdravotního stavu (zaměstnanci, zaměstnavatel) a 

v případě zdravotních problémů postupovat dle platných algoritmů vydaných 

Ministerstvem zdravotnictví. 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

 


