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Vážení zaměstnanci,
od 1. července 2020
se ruší plošná povinnost nosit roušku
či jiné ochrany cest dýchacích
ve všech venkovních i vnitřních prostorech.
Nadále však platí některá preventivní opatření,
a tímto Vás žádáme o jejich dodržování.
Základní prevence:

Necítíte se dobře?

■

Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a používejte dezinfekční roztoky.

Můžete využít možnosti kontrolního změření teploty na vrátnici
Strojírenská nebo Jihlavská, kde jsou umístěny digitální teploměry.

■

Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo celou paží.

Pokud Vám bude naměřena zvýšená teplota, neprodleně opusťte
pracoviště a svůj stav konzultujte s lékařem.

■

Vyhněte se úzkému kontaktu s osobami, které
mají příznaky nachlazení nebo chřipky.

Měření teploty lze využít jak při příchodu, tak i v průběhu směny.

■

Před služební cestou do zahraničí se seznamte
s doporučeními na www.mzcr.cz.

Externí dodavatelé:

■

Po kontaktu s cizími osobami se vždy řádně
umyjte a pokud je to možné a vhodné, tak vyvětrejte prostory, kde se cizí osoby vyskytovaly.

■

Dodržujte zásady běžné hygieny.

Všem externím osobám vjíždějícím do areálu ŽĎAS budeme měřit teplotu. Osoby se zvýšenou teplotou nebo osoby zjevně nemocné nebudou do firmy vpuštěny. Všechny externí osoby mají
také povinnost podepsat prohlášení, že v posledních 14 dnech
nepřišly do přímého kontaktu s osobou nakaženou COVID-19.

Pokud jste se vrátili z rizikových oblastí, nebo jste byli v kontaktu s osobou, která se z těchto oblastí
vrátila, a do 14 dnů se u vás objevila horečka, kašel nebo potíže s dýcháním, řiďte se těmito pokyny:
1. Zůstaňte doma a nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi, nejezděte hromadnou dopravou.
2. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, případně zdravotnickou záchrannou službu nebo nejbližší zdravotnické
zařízení a informujte je o svém zdravotním stavu a o svém pobytu v rizikové oblasti. Informujte prostřednictvím
svého nadřízeného personální oddělení a budete instruováni o dalším postupu.

Zajištění hygieny na pracovištích
Vaši bezpečnost na pracovišti se snažíme zajistit zintenzivněním hygienických opatření.
Toalety na provozech jsou uklízeny a dezinfikovány každý den. Navíc na nich jsou umístěna antibakteriální mýdla.
V pravidelných intervalech se provádí fogace všech prostor jídelen a kuchyně. Dezinfekce se provádí i u všech aut v půjčovně,
včetně klimatizací. K fogaci se používá produkt Cid Clean vhodný pro dezinfekci v potravinářském průmyslu.

www.zdas.com/covid-19

