
IG Metall má jasno: V koronavirové krizi má zdraví zaměstnanců nejvyšší prioritu. 
Proto je nezbytné zajistit na všech pracovištích provádění opatření, která snižují 
riziko nákazy zaměstnanců.

Koronavirus vyžaduje zvýšenou ochranu zdraví
Nebezpečí je jasné, není třeba o něm dlouze polemizovat: Riziko nákazy koronavirem je všudypřítomné a 
existuje i na pracovišti. Hlavním cílem preventivní politiky podniku v době pandemie je zpomalit rychlost 
šíření infekce a chránit zaměstnance. Přitom je samozřejmé, že práce v době pandemie vyžaduje ještě 
vyšší úroveň ochrany zdraví než práce za normálních podmínek. A pro zaměstnance, kteří jsou obzvláště 
zranitelní, protože už například trpí zdravotními problémy, je nutné přijmout zvláštní opatření.

Vývoj preventivní strategie a využití odpovědnosti 
V jednotlivých závodech je nutné co nejrychleji navrhnout a provést účinná opatření k prevenci šíření 
nákazy koronavirem. Jelikož se koronavirus přenáší zejména kapénkovou a kontaktní infekcí, zaměřují se 
ochranná opatření k prevenci šíření nákazy na dodržování dostatečných bezpečných rozestupů mezi 
zaměstnanci, jakož i na hygienická opatření. Odpovědnost za splnění těchto požadavků nese 
zaměstnavatel. Ten ze zákona odpovídá za ochranu zdraví zaměstnanců. Zaměstnavatelé jsou povinni 
organizovat práci a využívat technické prostředky způsobem, který umožňuje splnit požadavky na 
bezpečné rozestupy a hygienu.

Neméně důležitou roli hraje také podniková rada, která musí být zahrnuta do procesu posuzování a 
prosazování nezbytných opatření. Nástroje, které má podniková rada k dispozici při provádění preventivní 
politiky, jsou dobře známé a lze je aplikovat i na tyto nové problémy. Řeč je o spolurozhodování a posuzo-
vání rizik. Přitom je třeba říci, že v případě koronaviru již není nutné provádět posouzení rizika, což je 
krok, který obvykle vyžaduje značné úsilí. O vysokém riziku infekce totiž nemůže být pochyb. V závodech 
tak může být okamžitě zjištěno, na kterých pracovištích nejsou dodržovány rozestupy a hygienické 
požadavky a kde musí být přijata preventivní opatření.
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Provádění opatření podle „principu TOP“
Splnění požadovaných norem v oblasti bezpečnosti práce musí být v jednotlivých závodech dosaženo 
prostřednictvím různých technických, organizačních a osobních ochranných opatření. Konkrétní opatření 
v jednotlivých závodech jsou realizována na základě posouzení rizik na místě. Je však jisté, že platí 
„princip TOP“. Podle zákona o bezpečnosti práce (Arbeitsschutzgesetz) mají technická opatření přednost 
před organizačními opatřeními. Osobní opatření mají druhořadý význam. Ochrana proti infekci může být 
obzvláště účinná jen tehdy, pokud spočívá v kombinaci různých opatření.

Školení jako klíč k úspěchu
Ani ta nejlepší opatření nebudou mít požadovaný účinek, pokud zaměstnanci nebyli řádně zapojeni do 
jejich provádění. Systematické a dostatečné školení je klíčem k úspěšné prevenci. I zaměstnanci musí 
přiložit ruku k dílu: Měli by dbát na dodržování rozestupů a hygienických požadavků a přispět k tomu, aby 
všechny zúčastněné strany prováděly nezbytná opatření.

Opatření proti šíření nákazy koronavirem
Vybraná technická opatření

 ▸ Dodržovat minimální rozestupy u docházkového terminálu nebo opatřit turniket značkami na podlaze
 ▸ Uspořádat stroje nebo nábytek tak, aby byly dodrženy minimální odstupy
 ▸ Nainstalovat transparentní dělicí stěny
 ▸ Využít další haly
 ▸ Přizpůsobit ventilační techniku a zajistit pravidelné větrání 
 ▸ Dát k dispozici další nářadí

Vybraná organizační opatření
 ▸ Zajistit dodržování minimálních rozestupů v šatnách, umývárnách, odpočívárnách a jídelnách
 ▸ Zajistit hladký provoz v rámci podniku
 ▸ Přepracovat pracovní postupy ve výrobě tak, aby mohly být dodrženy minimální rozestupy mezi 
zaměstnanci

 ▸ Změnit pracovní postupy v kanceláři, dohodnout se na střídavém pracovním režimu formou home 
office

 ▸ Dohodnout se na flexibilní pracovní době a přestávkách
 ▸ Vyhnout se služebním cestám, které nejsou nezbytně nutné, a pečlivě plánovat všechny nezbytné 
vnější činnosti

Vybraná osobní opatření
 ▸ Před prací věnovat pozornost možným příznakům
 ▸ Vyhýbat se davům ve veřejných dopravních prostředcích při cestě do práce a z práce; používat auto, 
kolo nebo firemní autobus, ve kterém jsou dodržovány bezpečné rozestupy

 ▸ Případně nosit ochranu úst a nosu nebo osobní ochranné prostředky
 ▸ Dbát na individuální hygienu rukou a respirační etiketu při kašli a kýchání 
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