
Vážení zaměstnanci,
jako zaměstnavatel se snažíme přijímat maximální možná opatření, abychom snížili riziko nákazy každého 
jednotlivého z Vás. Současně je nezbytné, aby byly zachovány základní činnosti firmy a výroba. Není to 
vždy jednoduché a vyvolává to určité napětí. Abychom snížili jakoukoli nejistotu, snažíme se komunikovat 
maximálně otevřeně a informovat vás o všech skutečnostech, které se firmy a jejích zaměstnanců dotýkají. 
Děláme tak prostřednictvím intranetu, letáků distribuovaných v jídelnách a zřídili jsme i informační stránku 
na našem webu (www.zdas.com/covid-19).

V případě zásadních dotazů máte možnost obrátit se na personálního ředitele (petr.havelka@zdas.cz, 
601 160 133), popřípadě generálního ředitele (pavel.cesnek@zdas.cz, 602 328 864).

V rámci fám se rozšířila informace, že manželka jednoho nakaženého pacienta ze Žďáru nad Sázavou se ještě 
před nařízením karantény pohybovala po firmě. Tato informace není pravdivá. Paní byla od prvního kontaktu 
se svým manželem doma a ve firmě se již nevyskytovala.

Dnem 16. 3. 2020 jsme se v rámci prevence rozhodli přijmout 
další opatření k omezení pohybu zaměstnanců ve firmě. 

Všichni pracovníci, jejichž každodenní přítomnost na pracovišti není nezbytná, nastoupí od 17. 3. 2020 
do 23. 3. 2020 včetně řádnou dovolenou. Každý jednotlivý zaměstnanec s tím bude seznámen svým 
nadřízeným. Pracovníci, jejichž přítomnost na pracovišti je s ohledem na zajištění výroby nezbytná, nadá-
le pokračují ve výkonu práce. O dalším postupu budou všichni zaměstnanci informováni prostřednictvím 
webu (www.zdas.com/covid-19), a to nejpozději 23. 3. 2020 do 12.00.

Na základě vývoje situace projednáváme další opatření, která budou postupně přijímána, a to i v reakci 
na opatření vyhlášená vládou. Veškeré informace budou zveřejňovány na webu (www.zdas.com/covid-19).

Petr Havelka, Personální ředitel, 16. 3. 2020

Doposud jsme přijali následující opatření zaměstnavatele k prevenci ohrožení koronavirem:
1. Všem externím subjektům vstupujícím do firmy je měřena teplota 

a v případě naměření zvýšené teploty je zamezen vstup.

2. Každý zaměstnanec má možnost si nechat změřit teplotu. 
Pokud bude naměřena zvýšená teplota, bude odeslán domů.

3. Všechny externí návštěvy mají povinnost mít při vstupu do areálu roušku.

4. Hygienické roušky pro ŽĎAS jsme objednali, ale zatím nebyly dodány. Toto opatření by nemělo být 
kritické při zachování základních doporučení pro kontakt s dalšími osobami (viz odstup, kašlání, kýchání, 
hygiena rukou a další).

5. Všichni pracovníci, kteří se vrátili z ciziny a nebyla jim v té době ještě nařízena karanténa, byli z 
preventivních důvodů požádáni, aby zůstali po dobu nejméně jednoho týdne doma. Podle povahy 
práce buď čerpají dovolenou, náhradní volno, popřípadě se věnují práci z domova. Všechny takové 
zaměstnance evidujeme.

6. Od pátku jsme zrušili samoobslužný odběr polévek a salátů v jídelnách 
a veškerou stravu vydává personál jídelen.

7. Do odvolání jsme zastavili veškerá školení, která nejsou absolutně nezbytná.

8. Do odvolání jsme zastavili drobný prodej.
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