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Pandemický plán

Plán připravenosti
na provoz retailu
během pandemie COVID-19
Pokyny pro zajištění zdraví a bezpečnosti
zaměstnanců a zákazníků
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Úvodní slovo
Koronavirová nákaza, zdá se, zatím na ústupu není.
Spíše naopak. Alespoň to dokládají statistiky na začátku podzimu 2020. A podobné pandemie nás mohou čekat i kdykoliv v budoucnu.
Skutečně lze jen obtížně předvídat, jaká opatření budou v následujících týdnech zavedena a jak dlouho
s nimi budeme muset žít. Obchodníci jsou, poučeni
z první vlny na jaře 2020, i nadále plně připraveni
poskytovat své služby tak, aby nedošlo k jakémukoli
omezení výběru nabízeného zboží.
Už během jarních měsíců 2020 celý retailový trh dokázal, že je schopen neuvěřitelné aktivace v zájmu
zásobování občanů. Pracovníci obchodních řetězců
dokázali zvládnout obrovský nápor zákazníků, logistické i provozní komplikace, aniž by došlo k větším
problémům se zásobováním. Obchody okamžitě zaváděly protipandemická opatření, často nad rámec
minimálních požadavků státu – a bez ohledu na náklady, které s tím souvisely. Za tohle všechno jim patří
obrovské poděkování.
Skutečnost, že s podobnými situacemi se budeme setkávat i v budoucnu, a snaha definovat vhodná
opatření a protipandemické postupy, nás ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR vedla k rozhodnutí
spolu s našimi členy a epidemiology připravit Plán připravenosti na provoz retailu během pandemie COVID-19. Jde o dokument určený primárně pro obchody s většinou potravinového sortimentu, klíčového
pro zajištění fungování společnosti. Jejich provozovny nemohou zůstat zavřené, a proto potřebují zajistit
maximální ochranu pro zákazníky i zaměstnance. Vedle toho je však dokument plně aplikovatelný i pro
celý retailový sektor, bez ohledu na sortiment. Jsme připraveni ho kdykoliv a komukoliv poskytnout tak,
abychom přispěli k bezpečnému a zdravému prodeji zboží do rukou zákazníků.
Cílem tohoto plánu je přinést přehlednou a čtivou formou návod, jak tuto ochranu zajistit, na co vše myslet, co brát jako povinnost a kde působit formou osvěty. Odborným garantem se stala MUDr. Viera Šedivá,
spolupracovnice SOCR ČR a dlouholetá zástupkyně hlavního hygienika ČR. Za její práci a nasazení při
tvorbě tohoto veledůležitého dokumentu jí patří obrovské poděkování.
Přeji nám všem, ať tyto nelehké časy zvládneme co nejlépe.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Zadavatel: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Zpracoval: Becker Poliakoff Consulting, a.s.
Odborný garant: MUDr. Viera Šedivá
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Cílem těchto pokynů je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům v maloobchodu zůstat v bezpečí
a zdraví v pracovním prostředí během epidemie nového koronaviru SARS-CoV-2 (dále jen „COVID-19“).

Pokyny poskytují návod v oblastech vyhodnocení rizik a přijetí vhodných opatření, minimalizování expozice vůči onemocnění způsobeného
COVID-19, managementu pohybu pracovníků a zákazníků a též v oblasti
interní a externí komunikace.
S cílem zajistit v provozech maloobchodu bezpečné prostředí pro
zaměstnance a zákazníky se navrhuje zavedení několik postupů, které
vedou k minimalizaci rizika nákazy a šíření nového koronaviru COVID-19.
Pokyny vycházejí z platných doporučení Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“) a Evropské unie (dále jen „EU“), národní legislativy,
platných nařízení vlády a současně zohledňují dobrou praxi zvládání epidemie COVID-19 v ČR a dalších zemích světa.

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR lze najít na: https://onemocneni
-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
Potenciální roll-down set
pro jednotlivé stupně semaforu
(modelové příklady možných opatření – konkrétní opatření
si volí jednotlivý provozovatel v závislosti na místní epidemiologické situaci)
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Stupeň II.
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Stupeň III.
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Pandemický layout
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Role Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR)
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Pokyny jsou primárně zaměřeny na zajištění business continuity a schopnosti trvalého provozu maloobchodu během epidemie. Maloobchod je klíčový sektor pro zabezpečení dodávek potravin pro obyvatele, stejně jako
potřebného non-food sortimentu. Maloobchod je při respektování základních pravidel bezpečné místo pro zákazníky i zaměstnance.
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Obecné pokyny – best practices
Zavádění bezpečných pracovních postupů k omezení expozice vůči onemocnění COVID-19 na pracovišti
vyžaduje provést nejprve vyhodnocení rizik a poté zavedení hierarchie kontrol. To znamená zavedení kontrolních opatření, která primárně eliminují riziko, a pokud to není možné, minimalizují expozici pracovníků.
Nejprve začněte s kolektivními opatřeními a v případě potřeby je doplňte individuálními opatřeními,
například osobními ochrannými prostředky (dále jen „OOP“). Níže uvádíme několik příkladů kontrolních
opatření, avšak ne všechna z nich budou vzhledem ke své povaze aplikovatelná na všechna pracoviště
nebo práce. Některá opatření dále rozvádíme v detailu:

Provádějte jen práci nezbytně nutnou; některé činnosti je možné odložit na dobu, kdy
bude riziko šíření onemocnění nižší. Pokud je to možné, poskytujte místo osobního přístupu
služby na dálku (telefon nebo video). Zajistěte, aby byli na pracovišti přítomni pouze pracovníci, kteří jsou pro práci nezbytní, a minimalizujte přítomnost třetích osob.

Pokud je to možné, omezte fyzický kontakt mezi pracovníky (např. během schůzek nebo
během přestávek). Izolujte pracovníky, kteří mohou bezpečně vykonávat své úkoly sami
a kteří nevyžadují speciální vybavení nebo nepřemístitelné přístrojové vybavení. Kdykoli je
to možné, zajistěte, aby například pracovali sami ve volné kanceláři, místnosti pro personál, jídelně nebo zasedací místnosti. Pokud je to možné, požádejte rizikové pracovníky, aby
pracovali z domova, zejména starší lidi a osoby s chronickými onemocněními (včetně hypertenze, plicních nebo srdečních potíží, cukrovky nebo kteří podstupují léčbu nádorového
onemocnění nebo jinou imunosupresi) a těhotné zaměstnankyně. Zaměstnanci s vysoce
rizikovými blízkými rodinnými příslušníky mohou rovněž potřebovat pracovat na dálku.

Eliminujte, a pokud to není možné, tak alespoň omezte fyzický kontakt se zákazníky
a mezi nimi. Například prostřednictvím on-line nebo telefonických objednávek, bezkontaktního doručování nebo regulovaného vstupu (aby zároveň nedocházelo ke shlukování venku)
a fyzických odstupů uvnitř i vně budov.

Při dodávce zboží rovněž preferujte vyzvednutí nebo doručení vně budovy. Instruujte řidiče
o správné hygieně v kabině a poskytněte jim vhodný dezinfekční gel a ubrousky. Doručovatelům musí být umožněno používat zařízení, jako jsou toalety, kavárny, šatny a sprchy,
ale s příslušnými preventivními opatřeními (například vždy pouze jeden uživatel a zajištění
pravidelného úklidu).
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Kde je to možné, umístěte mezi pracovníky nepropustnou bariéru, zejména pokud
nejsou schopni dodržet vzdálenost dvou metrů od sebe a doba jejich kontaktu přesahuje
15 minut. Bariéry mohou být cíleně vyrobeny k danému účelu nebo improvizovaně, za pomoci např. plastové fólie, příčky, posuvných skříní nebo pomocí skladovacích jednotek. Je
třeba se pro tento účel vyvarovat předmětů, které nejsou pevné nebo mají otvory (například
rostliny v květináčích nebo vozíky) a předmětů, které vytváří nová rizika (například zakopnutí, padající předměty). Pokud nelze použít bariéru, vytvořte dostatečný prostor mezi pracovníky například zajištěním alespoň dvou prázdných stolů z každé strany.

Pokud je nevyhnutelný blízký kontakt, měl by být co nejkratší dobu a neměl by přesáhnout
15 minut. Omezte kontakt mezi jednotlivými pracovními skupinami na začátku a na konci
směny. Zajistěte načasování přestávek na jídlo tak, aby byl snížen počet lidí, kteří společně
sdílejí jídelnu, místnost pro personál nebo kuchyňku. Pokud je to možné, zajistěte, aby byl
v umývárnách a převlékárnách přítomen vždy jen jeden pracovník. Uspořádejte směny tak,
aby se počítalo i s dobou úklidu a sanitárních prací. Jako zcela nezbytné minimum vyžadujte dodržování dvoumetrových odstupů.

Na určená místa dodávejte mýdlo a vodu nebo vhodné dezinfekční prostředky na ruce
a instruujte pracovníky, aby si často umývali ruce. Pracovní prostory často dezinfikujte,
zejména pulty, kliky dveří, madla, nástroje a další povrchy, kterých se lidé často dotýkají,
a pokud je to možné, zajistěte dobré odvětrávání.

Vyvarujte se nadměrného pracovního zatížení úklidového personálu přijetím vhodných
opatření, například přidělením dalšího personálu k provádění úklidu a požádáním pracovníků, aby opouštěli svůj pracovní prostor uklizený. Těmto pracovníkům poskytněte hygienické
utěrky a nádoby na odpad s plastovými sáčky, aby je bylo možné vyprázdnit bez kontaktu
s obsahem.

Pokud jste identifikovali riziko infekce navzdory všem proveditelným bezpečnostním opatřením, zajistěte veškeré potřebné OOP. Je důležité vyškolit pracovníky ve správném používání OOP a zajistit, aby se řídili dostupnými pokyny pro používání obličejových masek
a rukavic.
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U vstupu na pracoviště a v dalších viditelných oblastech umístěte plakáty vyzývající k pobytu doma v případě nemoci, plakáty s pravidly chování v případě kašle a kýchání a popisující
hygienu rukou.

Usnadněte pracovníkům využívání individuální dopravy namísto hromadné dopravy,
například zpřístupněním parkoviště nebo místa pro bezpečné uložení jízdních kol, a vyzvěte
pracovníky, aby chodili do práce pěšky, samozřejmě jen pokud je to možné.
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Zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků
Jak se COVID-19 šíří

1.

V případě potřeby zaveďte interní předpisy týkající se flexibilní dovolené, sick-days a práce
na dálku, aby došlo k maximálnímu omezení přítomnosti na pracovišti.

2.
Aktualizujte ve firmě hodnocení rizik a přijměte příslušná opatření. Stejně jako za běžných pracovních
podmínek jsou identifikace a hodnocení výchozím bodem pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) v rámci opatření proti onemocnění COVID-19.
Pamatujte na význam zapojení pracovníků do revize hodnocení rizik a vyzvěte k participaci i poskytovatele služeb v oblasti zdravotní péče na pracovišti nebo v oblasti prevence rizik spojených s výkonem
povolání, pokud jej máte.

3.

Zdrojem nákazy mohou být i osoby bez příznaků v rámci klinicky asymptomatického průběhu nebo na konci inkubační
doby. Infekční osoba je nejvíc riziková pro své okolí v intervalu 24 až 48 hodin před objevením se prvních příznaků a taky
v den jejich nástupu. Osoba nakažená COVID-19 vylučuje
z horních dýchacích cest kapénky s obsahem viru. Většina
těchto kapének padá na okolní povrchy a předměty, jako
jsou pracovní stůl, židle nebo telefon.

Ostatní se následně mohou nakazit COVID-19, pokud se
kontaminovaných předmětů nebo povrchů dotknou a pak si
sáhnou na oči, nos nebo ústa. Pokud se pohybují ve vzdálenosti do 1,5 metru od osoby s COVID-19, mohou se nakazit vdechnutím kapének, které vykašlává nebo vydechuje
– tento mechanismus přenosu nákazy je považovaný za dominantní.

COVID-19 se šíří podobně jako chřipka. Většina nakažených
COVID-19 má mírné příznaky a zotaví se. U některých je však
onemocnění vážnější a mohou vyžadovat nemocniční péči či
intenzivní péči (JIP s plicními ventilátory nebo mimotělním
okysličením).

„

Jako vstup pro vaše hodnocení by měly sloužit výhradně oficiální aktuální informace o výskytu onemocnění COVID-19 v jednotlivých krajích
a okresech. Po aktualizaci hodnocení rizik je dalším krokem vytvoření pandemického plánu s konkrétními opatřeními. Dále v textu uvádíme několik
klíčových opatření a příkladů, které je třeba do pandemického plánu vaší
společnosti zařadit.

Riziko závažného průběhu onemocnění roste
s věkem: zdá se, že lidé starší 65 let jsou náchylnější k onemocnění s klinickými příznaky
než lidé mladší 40 let. K závažnému průběhu onemocnění jsou rovněž náchylnější lidé
s významnou nadváhou, oslabeným imunitním
systémem a chronickými nemocemi, jako jsou
cukrovka, onemocnění srdce a plic, vysoký
krevní tlak, resp. pacienti s kombinací různých
chronických zdravotních problémů (tzv. polymorbidní pacienti).
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Zapojení pracovníků

Jak si správně mýt ruce

Aktivní účast zaměstnanců na prevenci šíření COVID-19 je klíčem k úspěchu. To platí také pro opatření
učiněná na pracovištích v souvislosti s onemocněním COVID-19, v době rychlého vývoje událostí a vysoké
míry nejistoty a obav u pracovníků i v populaci.

Doporučený postup hygieny podle Světové zdravotnické organizace

!

Je důležité, abyste včas informovali své zaměstnance, jak budou dočasné postupy
fungovat v praxi. Důležitou součástí správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci je spolupráce s pracovníky při vyhodnocování rizik.

!

Zvažte také, jak zajistit, aby měli agenturní pracovníci a dodavatelé přístup ke stejným informacím jako přímí zaměstnanci.

!

Důležitá je vzájemná kontrola dodržování preventivních opatření do doby, než se
vytvoří potřebné automatismy chování a ochrany zdraví.

Zdraví zaměstnanců

37,3 °C

Zaměstnanci s jakýmikoliv příznaky nemoci, jako je (ale nejen) zvýšená tělesná teplota nad 37,3 °C, kašel, dýchací potíže, náhlá ztráta čichu a chuti, by měli zůstat doma, aby se zabránilo infekci ostatních zaměstnanců
a zákazníků. Jedná se o zdravotní potíže signalizující infekci dýchacích cest,
pokud není vysvětlitelná jinou příčinou, např. sezonní alergií.

Celkem procedura trvá 40–60 sekund

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ruce navlhčete.

Pravá ruka otírá hřbet levé ruky
s propletenými prsty (a naopak).

Levý palec třete celou sevřenou
dlaní pravé ruky, poté pravý palec
stejně otřete levou dlaní.

Vytlačte dostatek mýdla na pokrytí
celého povrchu rukou.

Dlaně se otírají o sebe,
s propletenými prsty.

Všech pět prstů pravé ruky dejte
k sobě a rotačními pohyby na obě
strany je třete o levou dlaň, to samé
naopak.

Třete ruce dlaněmi k sobě.

Prsty zaklesnuté, hřbet prstů třeme
o dlaň druhé ruky.

Opláchněte ruce vodou.

Neustále poskytujte zaměstnancům informace od příslušných zdravotnických orgánů
o tom, jak zabránit šíření viru, včetně připomenutí, aby v případě nemoci zůstali doma.
Pokud se projevy zatím nediagnostikované infekční nákazy vyskytnou u nejbližších rodinných příslušníků, další postup se zvolí individuálně, vždy však použije zaměstnanec na
pracovišti ochranné pomůcky, a to i v případě, že sám nebude mít žádné projevy nákazy
a bude dodržovat odstup od dalších osob.
Infekčnost většiny osob začíná 3 až 7 dní po nákaze, může to však být až 14 dní, tedy
v maximální inkubační době.
Poskytujete maximálnímu počtu zaměstnanců možnost práce z domova (home office)
či distančně (anywhere office).

Usušte ruce důkladně, nejlépe
jednorázovým ručníkem.

Zastavte vodu, aniž byste se
kohoutku dotýkyli rukou.

Vaše ruce jsou nyní čisté.

Použití jednorázových rukavic, jak je popsáno níže v textu, je volitelné, není však preferované a nenahrazuje mytí rukou. Používání rukavic může naopak vést ke snížení frekvence hygieny a dezinfekce rukou
a tím k masivnějšímu rozšiřování viru do prostředí. Mytí rukou musí následovat po každém svlečení rukavic.
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Osobní hygiena

Podporujte pravidelné a důkladné mytí rukou u zaměstnanců, dodavatelů
a zákazníků. Umístěte zásobníky s dezinfekčním gelem na viditelná místa
na pracovišti. Zajistěte, aby byly pravidelně doplňovány.

Základní hygiena rukou je účinný způsob, jak zpomalit šíření
virů – včetně COVID-19 nebo sezonní chřipky. Viry se šíří kapénkovou infekcí a ruce jsou možnou cestou, jak se kapénky
s virem nakonec dostanou na sliznice.

Posilte mytí rukou mýdlem po použití nebo čištění toalet, přestávce, manipulaci s odpady,
doteku vlastní nebo něčí tváře nebo těla (včetně rukavic nebo obličejové masky), dotknutí
se nesanitovaného povrchu, změně pracoviště a před návratem na pracoviště.

Oproti „ledabylému“ umytí rukou je doporučená důkladná metoda, která je za běžných okolností standardem především u zdravotnického personálu. Její aplikace v provozu maloobchodu ovšem významně sníží riziko šíření viru
COVID-19. Tento postup je tak doporučen pro každého, kdo
chce mít ruce čisté a zabránit přenosu infekce:

Využijte v provozu systém časovaného mytí rukou, abyste zajistili, že
si zaměstnanci umývají ruce dezinfekčním mýdlem (výrobky s virucidní účinností), které jsou v provozech k dispozici, minimálně po dobu
30 sekund a minimálně každou hodinu. U exponovaných pozic (např.
pokladní) lze nahradit průběžné mytí rukou pravidelnou dezinfekcí.

Vyvěste plakáty připomínající mytí a dezinfekci rukou. Umístěte manuál, jak si správně mýt ruce v prostorách pro zaměstnance a na toaletách pro zákazníky. Kombinujte plakáty s dalšími komunikačními
opatřeními, jako jsou pokyny od pracovníků zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, poučení v rámci jednání nebo informace na firemním intranetu, abyste mytí rukou co nejvíce podpořili.
Zajistěte, aby zaměstnanci,
dodavatelé a zákazníci měli
přístup k místům, kde si mohou umýt a dezinfikovat ruce.
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Technika hygieny rukou s použitím alkoholového
dezinfekčního přípravku

Dezinfekce
V případě zvyšujícího se rizika nákazy personálu nebo vlivem nařízení státní správy, samosprávy nebo
vlády posilujte činnost úklidu a dezinfekce (plochy, nákupní vozíky a košíky, toalety apod.).

Doba trvání celé procedury 40–60 sekund

Dle aktuální situace umístěte dezinfekční stojany (vstupy do objektů, toalety, zaměstnanecké vstupy,
denní místnosti pro zaměstnance, restaurace, kavárny, vinotéky aj.). Instalujte viditelně návody na správnou dezinfekci rukou, využijte i in-store rádia a další vhodné komunikační nosiče.

Skladování dezinfekčních prostředků se musí řídit doporučením výrobce a platnými předpisy.
Pozornost věnujte především stanovení podmínek požární bezpečnosti v souvislosti se skladováním konkrétních dezinfekčních prostředků.

1.

Prostředky a pomůcky

Do sevřené dlaně aplikujte dostatek přípravku na pokrytí celého
povrchu rukou.

1.

alkoholový dezinfekční přípravek určený k hygienické dezinfekci rukou;

2.

dezinfekční přípravek v dávkovači s popisem přípravku, datem plnění a exspirací

3.

3.

dezinfekční přípravky v individuálním (kapesním) balení.

V případě nutnosti (např. alergie) lze nahradit alkoholové dezinfekční přípravky i přípravky s jinou účinnou látkou. Postup pro
alkoholovou dezinfekci rukou a postup při
aplikaci vodných roztoků se významně odlišuje, u vodných roztoků se musí ruce ponořit
na dobu stanovenou výrobcem, obvykle po
dobu 1 minuty. Postupy nelze kombinovat.

2.

Třete ruce dlaní o dlaň.

Třete pravou dlaní o levý hřbet ruky
se zaklesnutými prsty a naopak.

Třete dlaní o dlaň se zaklesnutými
prsty.

4.

5.

6.

7.

8.

Třete hřbety prstů o druhou dlaň
se zaklesnutými prsty.

„

Postup pro hygienickou
dezinfekci rukou – ČSN EN 1500

Alkoholový dezinfekční přípravek vtírat na suchou pokožku v množství alespoň cca 3 ml po
dobu minimálně 20 vteřin. Ruce musí být po
celou dobu trvání postupu dostatečně vlhké,
čímž se zajistí dostatečná doba expozice. Přípravek je nutné aplikovat na suchou pokožku
rukou a nechat zcela zaschnout. Ruce neoplachovat ani neotírat.

Krouživým pohybem třete levý palec
v sevřené pravé dlani a naopak.

Obousměrnými krouživými pohyby
třete sevřenými prsty pravé ruky
levou dlaň a naopak.

Po oschnutí jsou vaše ruce
dezinfikovány.
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Čistota prostředí pro zaměstnance a zákazníky
Infekce COVID-19 vyžaduje rozšíření běžných standardů sanitace. Abychom zabránili šíření infekce, je
zapotřebí k již vysokým standardům pro čištění a sanitaci/dezinfekci přidat další opatření.
Zajistěte, aby zaměstnanci rozuměli rozdílu mezi čistým a dezinfikovaným a chápali důležitost tohoto
rozdílu:

1.

Čisté znamená bez viditelné mastnoty nebo nečistoty.

Sanitace prostoru pro zákazníky

Používejte čisticí prostředky na povrchy a tekuté dezinfekční prostředky pravidelně podle potřeby (ale
vždy podle pokynů výrobce) na:
Vnější a vnitřní prostory,
vnitřní a venkovní sezení
Nákupní košíky
Tácy – pokud jsou používány
Stoly a židle

2.

Dětské židle – po každém použití

Kliky dveří, madla
Zábradlí
Povrch dávkovače dezinfekce

Sanitované znamená bez škodlivých choroboplodných organismů,
jako jsou bakterie a viry.

Před sanitací musí být povrchy vyčištěny. To platí jak pro náčiní a stroje, tak pro povrchy, jako jsou pracovní plochy či stoly v jídelně nebo restauraci. Před dezinfekcí musí být předměty umyty, opláchnuty, osušeny
a až poté ponořeny nebo navlhčeny dezinfekčním roztokem (standardní dezinfekční prostředky) se správnou koncentrací po stanovenou expoziční dobu podle druhu použitého přípravku. Předměty přicházející
do přímého styku s potravinami jsou po dezinfekci opláchnuty vodou a na vzduchu usušeny (neplatí pro
použití bezoplachové dezinfekce).

Sanitace se řídí dle sanitačního řádu, ve kterém jsou uvedeny všechny dezinfekční
prostředky včetně bezoplachové dezinfekce a způsob jejich použití.

Toalety/WC
Minimální požadované čisticí a dezinfekční prostředky

Nejen v nouzové/krizové situaci, kde je možný nedostatek v plynulých dodávkách čisticí chemie, je
nutné udržovat v provozech zásobu prostředků nezbytných k provádění čištění a sanitace. Níže je výčet
nezbytných prostředků:
Mýdlo na ruce
(baktericidní, virucidní)

Lihové dezinfekční
ubrousky/lihový dezinfekční
prostředek Anti COVID

Zvyšte frekvenci čištění a dezinfekce součástí zařízení toalet v době špičky. Zvláštní pozornost věnujte
vysoce kontaktním povrchům, například:
Ovládací prvky vodovodních baterií
Dávkovače mýdel
Kliky dveří

Mycí prostředek na nádobí
(včetně myčky nádobí)

Dezinfekce na ruce
v dávkovači pro zákazníky

Vrchní plocha umyvadla

Dezinfekční prostředek
na nádobí, náčiní a plochy

Čisticí a sanitační prostředky
na toalety

Tlačítko osoušeče rukou

Čisticí a sanitační prostředky
na výrobníky zmrzliny a ledu

Prací prostředky do pračky
na utěrky a hadry

Čistič povrchů – pro všechny
povrchy provozovny

Mycí prostředek na podlahy

WC/pisoárové splachovače

Přebalovací stůl

Zajistěte, aby na toaletách bylo vždy k dispozici vybavení na mytí rukou. Kontrolujte hladinu mýdla v dávkovači a zásobu papírových ručníků nebo funkčnost a čistotu osoušeče
každých 60 minut a častěji v době špičky. Podle možností instalujte bezdotyková zařízení.
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Dezinfekční prostředek na ruce

Umístěte dávkovače dezinfekčních prostředků na ruce na klíčová místa pro zákazníky. K určení nejlepšího místa k instalaci výdejních stojanů ve vnitřních prostorách a koridorech použijte následující tři priority:

Ochranné rukavice snižují při správném použití riziko přenosu viru při nakupování. Instalujte jednorázové rukavice v souladu s mimořádnými opatřeními vlády (vstup do prodejny),
popř. v prostorách prodejny tak, aby byly k dispozici především u prodeje nebaleného sortimentu (např. pečiva).

1.

U každého vstupu/výstupu z objektu

2.

V blízkosti vstupu do prostoru provozovny

3.

Pravidla pro použití jednorázových rukavic

1.

V případě nedostatku jednorázových rukavic použijte jiné,
funkčně adekvátní prostředky (mikrotenové sáčky apod.).

2.

Jednorázové rukavice mají svůj význam zejména v případě,
kdy nechceme kontaminovat materiál, se kterým manipulujeme. Jejich využívání je tedy vhodné především při přípravě
pokrmů a manipulaci s potravinami.

3.

Vhodné jednorázové rukavice pro zaměstnance jsou na bázi
latexu či nitrilu, které jsou běžně používány během vyšetření
u lékaře či při přípravě jídla. Ty dobře přilnou k ruce a jejich
povrch umožňuje snadnou dezinfekci. Akceptovatelným řešením mohou být i rukavice ze svařené mikrotenové folie, jejich
životnost a mechanická odolnost je však velmi nízká.

4.

Zcela nevhodné jsou naopak rukavice látkové, kožené či vlněné. Jejich členitý povrch zachycuje nečistoty a znesnadňuje tak
mytí či dezinfekci. Představují proto dokonce vyšší riziko než
samotné holé ruce.

U vstupu na toalety – v chodbě

Sanitace zázemí pro zaměstnance

Aby bylo zajištěno čisté a bezpečné prostředí pro zaměstnance, ujistěte se, že denní místnost, šatny
a toalety jsou čištěny a dezinfikovány podle stejných postupů, jaké jsou popsány pro zákazníky. Tyto povrchy šaten a denní místnosti by měly být čištěny pravidelně podle potřeby:
Stoly a židle
Skříňky

!

Kliky a madla dveří
Držadla a povrchy ledničky a mikrovlnné
trouby (pokud jsou k dispozici)

Pravidelně dezinfikujte také povrchy v kancelářích, mobilní telefon, tablet či klávesnici počítače.

Všechny toalety pro zaměstnance by měly být čištěny minimálně každé
2 hodiny nebo podle potřeby:
Kohoutky/páky baterie

Tlačítko osoušeče rukou

Dávkovače mýdla

WC/pisoárové splachovače

Povrch umyvadla

Kliky/madla dveří
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Při použití nitrilových nebo vinylových rukavic je možné s ohledem na jejich nedostatkovost je na výše
uvedených pozicích používat déle, až 4 hodiny.

Nasazení rukavic

Použití na dobu delší než 1 hodina se řídí následujícími pravidly:

1.

Platí frekvence mytí rukou alespoň každých 60 minut nebo dle potřeby – zaměstnanec si myje ruce v rukavicích. U vybraných pozic (např. pokladní) je lze nahradit
pravidelnou a důslednou dezinfekcí rukou.

2.

Vyndejte
rukavici
z balení.

V intervalu mezi mytím může použít vhodnou dezinfekci. Bez těchto dvou podmínek
sice zaměstnanec chrání sebe, ale může přes rukavice roznášet patogeny v prostředí vice, než kdyby rukavice neměl a ruce si pravidelně myl nebo dezinfikoval.
Pokud se rukavice během používání poškodí, musí být neprodleně vyměněna.

Dotýkejte se pouze malé
části kolem zápěstí
(konec rukavice).

5.

4.

Při výměně rukavic si zaměstnanec vždy umyje ruce předepsaným postupem.

Používání jednorázových rukavic
1.

Chcete-li maximalizovat výhody jednorázových rukavic, implementujte přístup založený na vymezení práce na jednom stanovišti.
Ujistěte se, že všichni rozumí typu jednorázových rukavic, které se
mají použít na dané pracovní pozici.

2.

Krabice s rukavicemi vhodného typu a různých velikostí vhodně
umístěte tak, aby byly pro zaměstnance snadno dostupné.

3.

Pečlivě dodržujte postupy pro nasazování a odstraňování rukavic.

Před samotným nasazením rukavic je dobré si ruce
nejdříve umýt mýdlem a nechat oschnout. Nejsou-li
rukavice sterilně (tj. samostatně v párech) zabalené od výrobce, je třeba je ihned po nasazení a poté
v pravidelných intervalech ošetřovat dezinfekčním
přípravkem na bázi alkoholu. Pouze tak můžeme
zajistit, že jejich prostřednictvím nebudeme šířit
patogeny.
Jednorázové rukavice jsou navrženy na krátkodobé
použití. Při delším nošení, zvláště pak ve spojení
s opakovanou dezinfekcí, postupně dochází ke vzniku mikrotrhlin či dokonce k jejich roztržení. Rukavice je proto třeba v pravidelných intervalech měnit.

„

Použité rukavice je nutné považovat
za infekční materiál a při manipulaci
s nimi je proto třeba dodržovat podobná hygienická opatření jako při
práci s použitými rouškami (viz níže).
Rukavice sundáváme tak, abychom
se pokožkou nedotýkali jejich vnějšího povrchu, a vyhazujeme je do vyhrazeného odpadu.

3.

Natáhněte první
rukavici.

Vytáhněte druhou rukavici holou rukou a dotýkejte se pouze
povrchu kolem zápěstí.

Abyste zamezili tomu, že
se rukou s rukavicí dotknete zápěstí, obraťte si
konec rukavice „naruby“
kolem ohnutého prstu.

SUNDÁní rukavic

1.

Chytněte jednu rukavici
za její konec na úrovni
zápěstí, aniž byste
se dotýkali předloktí,
stáhněte ji tak, aby se
při stahování obrátila
naruby.

2.

Zatímco stále držíte
první rukavici, zasuňte
prsty druhé ruky pod
zbývající rukavici
a sundejte ji a zabalte
je do sebe.

3.

Rukavice
vyhoďte
a umyjte
si ruce.
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Roušky a respirátory
4.
Podporujte správnou respirační hygienu na pracovišti. Vyvěste plakáty podporující respirační hygienu. Zkombinujte je s dalšími komunikačními opatřeními, jako jsou pokyny
od pracovníků zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, poučení v rámci
meetingů, informace na intranetu atd.
Respirátory se dělí na několik ochranných tříd podle účinnosti, přičemž každý region světa je může označovat odlišně. Způsob použití ochranné roušky musí odpovídat pokynům od výrobce. Obecné pokyny
WHO pro použití roušky naleznete zde: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/
Rouska/jak_pouzivat_rousku.pdf Příklady typů respirátorů u vybraných profesí

1.

2.

Respirátor třídy FFP1

Ochranná třída respirátorů FFP1 je ze zmíněných tříd nejméně účinným typem polomasek. Chrání před netoxickým prachem, jehož případné vdechnutí bez ochrany může
dráždit dýchací cesty nebo obtěžovat zápachem. Podle norem má zachytit nejméně 80 %
pevných částic do velikosti 0,6 μm. Běžné použití respirátoru této třídy je ve stavebnictví,
potravinářství. Nehodí se jako ochrana před nákazou bakteriemi a viry.

Respirátor třídy FFP2, N95, KN95

Tento typ respirátoru doporučuje WHO i Ministerstvo zdravotnictví ČR („dále též MZd“)
jako základní ochranu před bakteriemi a viry, včetně nového koronaviru COVID-19.
V Evropě má tato ochranná třída označení FFP2, v amerických zemích N95 a v Číně
KN95. Respirátory třídy ochrany FFP2 ochrání také před poletujícím pevným i kapalným
(aerosolem) prachem a zápachem, kouřem nebo smogem.
Navíc chrání před bakteriemi, viry a škodlivými látkami. Podle norem má zachytit minimálně 95 % škodlivin do velikosti 0,6 μm. Běžné použití je v kovoprůmyslu, hornictví, ale
i na ulicích měst s velkým množstvím smogu.
V dobách epidemie se používá jako ochrana před nákazou bakteriemi a viry jako vyšší
stupeň ochrany před patogeny než běžné roušky. Poskytuje účinnou ochranu s výjimkou
prostor, kde dochází k tvorbě infekčního aerosolu, např. při poskytování péče ventilovanému pacientovi nebo na některých místech v čističkách odpadních vod.

3.

Respirátor třídy FFP3

Nejvyšší ochrannou třídou běžně dostupných respirátorů je FFP3. Stejně jako FFP2 chrání před zdraví škodlivým kouřem, prachem, smogem, před aerosoly, bakteriemi, viry či
spory hub. Podle norem má zachytit nejméně 99 % škodlivin a pevných částic do velikosti 0,6 μm.
Respirátory třídy FFP3 běžně používají chemici, zásahové jednotky nebo členové Integrovaného záchranného systému a lékaři v dobách epidemií. Jsou určené zejména záchranným složkám a zdravotníkům „v první linii“ v prevenci COVID-19 na nejrizikovějších
místech.

Látkové roušky

Kromě ochranných respirátorů, masek a polomasek jsou hojně rozšířené také ústenky
a roušky. Jsou určené hlavně k tomu, aby jejich nositel chránil své okolí i sebe samého, což
je projevem ohleduplnosti vůči ostatním lidem. Stejně jako respirátory, i ochranné roušky
existují například papírové na jednorázové či textilní pro opakované použití.
Z důvodu nedostatku ochranných roušek se v ČR i jiných zemích rozmohlo jejich domácí
šití a samovýroba. Dnes jsou k dispozici ústenky různých podob, barev, typů a provedení.
Ochranné roušky chrání hlavně ostatní lidi před případnými kapénkami, které můžete vydechovat při kýchnutí, zakašlání, mluvení i dýchání. Ústenka však poskytuje i ochranu vám
před ostatními. Je totiž vždy lepší nějaká ochrana než vůbec žádná, ochranný efekt se odhaduje na cca 20 %.
Látkové roušky je vhodné ušít ideálně z bavlny,
hustě tkané, např. sypkovina, z potahu na polštáře atd. Rouška musí být ušita tak, aby zakrývala
nos a ústa a pevně přiléhala k obličeji.
Při nošení roušky nesahejte na její zevní plochu a nesahejte si na obličej, zejména oči, nos
a ústa. Roušku noste, dokud nezvlhne, cca
1–2 hodiny. Pak se její účinnost snižuje. Mějte proto u sebe více roušek. Roušku sundejte
z obličeje bez kontaktu s přední zevní plochou
a vložte do igelitového sáčku. Sáček uzavřete. Potom si umyjte nebo vydezinfikujte ruce.
Látkové roušky lze po vyprání a vyžehlení použít
opakovaně. Látkovou roušku vyvařte ideálně na
90 °C po dobu cca 5 minut. Po usušení ji ještě
vyžehlete z obou stran
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Příklady typů respirátorů u vybraných profesí
Potravináři (čisté prostory)

FFP2, N-95

Řidiči

FFP2, N-95

Bezkontaktní teploměr
Měření teploty u zaměstnanců je jednou ze základních a prvotních činností, která musí být provedena
ještě před začátkem směny a vstupu zaměstnance do provozovny. Vezměte prosím na vědomí, že podle
právních předpisů o ochraně osobních údajů není obecně možné zaznamenávat a ukládat informace
o naměřené teplotě u zaměstnanců.
Bezkontaktní teploměr by měl splňovat následující požadavky:
Vhodný pro měření teploty lidského těla – čela
Přesnost rovna nebo vyšší + 0.5 °C

FFP2, N-95

Pokladní

Rychlá odezva (méně než 3 sekundy)
Omyvatelný a odolný (pád na tvrdý povrch)

Pracovníci s četným kontaktem se zákazníky

FFP2, N-95

Ostatní činnosti, administrativní práce, průmysl, lesnictví,
zemědělské práce, potravinářský průmysl, běžný občan/
zákazník maloobchodu

rouška, FFP1

Ve všech výše uvedených případech platí, že použití respirátoru nahradí běžná rouška, resp. ústenka,
a další bariéra (např. plexisklo) nebo velmi krátká expoziční doba na vzdálenost do 2 metrů s jinou osobou, např. s klientem, pokud má roušku či jinou ochranu nosu a úst i druhá osoba.

!

Zabezpečte nezbytné zásoby OOP pro své zaměstnance, min. na 30 dní provozu.

„

Použité roušky jsou potencionálně infekční
odpad. Jednotlivé roušky po použití vkládejte do dobře uzavíratelného plastového pytle. Doporučuje se roušky vkládat do pytlů
dvou, co nejpečlivěji je uzavřít, případně jejich povrch následně i vydezinfikovat, stejně jako ruce. Pytel s rouškami vhoďte do
kontejneru na směsný odpad. Použité roušky nevhazujte volně do odpadkového koše
nebo do veřejných odpadkových košů.

Výsledky certifikace/zkoušky poskytnuté organizací třetí strany k ověření
požadavku dodavatele (např. Normy pro infračervené a zdravotnické prostředky ISO 80601-2-56: 2017)

Kdy a komu měřit teplotu, hranice naměřené teploty:
Každému zaměstnanci před začátkem směny po přestávce (v případě potřeby dané aktuální epidemiologickou situací v místě nebo kdykoliv je to
opodstatněné, např. při nastupujících zdravotních potížích v průběhu výkonu práce).
Každému dodavateli před zahájením jeho činnosti.
Pokud je teplota 37,3 °C nebo vyšší, opakujte měření, při přetrvávající pozitivitě okamžitě opusťte provozovnu, kontaktujte svého lékaře a postupujte
podle jeho pokynů.
Zaměstnanci se mohou vrátit zpět do zaměstnání až s potvrzením o zdravotní způsobilosti od svého lékaře nebo po uplynutí stanovené doby izolace.

„

Důležité je si uvědomit, že infekční může být i osoba bez
příznaků v inkubační době nebo v rámci asymptomatického průběhu nákazy. Teplota v normě, zejména při přítomnosti jiných možných příznaků COVID-19 (únava, ztráta
chuti nebo čichu, bolest svalů, průjem), nevylučuje nákazu.
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Zásoba ochranných pomůcek, dezinfekcí a obalového materiálu

Léčivé prostředky, vakcíny

Stanovte si a opatřete potřebné množství OOP pro 30 dní běžného provozu:

Za zvážení stojí min. emergentní zásoba antivirotik pro zdravotně rizikové skupiny, realizovaná např. přes
smluvní praktické lékaře (vzhledem k nutnosti správného posouzení indikace a možným nežádoucím reakcím platí jen pro výjimečné situace se stupni rizika 8 až 10 na celostátním semaforu, kdy může nastat
omezení některých služeb).

•

ks jednorázových ochranných roušek

•

ks respirátorů FFP2

• Ochranné rukavice pro zaměstnance dle typu pracovního zařazení

• Ochranné rukavice LDPE pro zákazníky

Velikost S 		 ks

Velikost M 		 ks

Velikost L		 ks

1.

Doporučujeme zvážit zavedení profylaktického očkovacího plánu pro
klíčové pozice ve firmě. Je na interním zvážení pro jaké pozice a s jakou
mírou dobrovolnosti.

2.

Kromě každoroční čtyřvakcíny proti chřipce je také důležitá imunizace
zaměstnanců proti dalším respiračním nákazám: meningokokové infekci (A, B, C, W135, Y), černému kašli (DTaP), pneumokokové nákaze, samozřejmě COVID-19, bude-li vakcína dostupná, z dalších vakcín rovněž
proti virové hepatitidě A+B, i když nejsou přenosné vzdušnou cestou.

3.

Na základě dat z posledních let je dobré věnovat pozornost i očkování
zaměstnanců proti TBC (převážně dlouhodobých zaměstnanců z Ukrajiny) – případné přeočkování na základě Mantoux kožního testu (řeší tzv.
kalmetizační ambulance).

• Dezinfekce

• Bezoplachový dezinfekční prostředek na ruce na bázi alkoholu

• Bezoplachový alkoholový dezinfekční prostředek

• Dezinfekční stojany

ks

ks

• Obalový materiál

• Teploměry

l

ks

Očkování je zásadní součást přípravy společnosti na každou pandemii. Musí se však realizovat včas předem. Očkování lze propojit se systémem firemních benefitů, případně nastavit spolupráci s distributorem vakcín tak, aby zajistil pro firmu kromě dostupnosti konkrétních vakcín i maximální krytí nákladů na očkování z veřejného zdravotního pojištění
a preventivních programů zdravotních pojišťoven.
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Pohyb zákazníků a pravidla dodržování rozestupů

Monitoring a řízení toku zákazníků

Na všech místech provozovny je zapotřebí zákazníky instruovat o nutnosti dodržování

V průběhu celé provozní doby provozovny je vhodné vyčlenit jednoho zaměstnance, aby sledoval, kolik
osob se v zákaznických oblastech pohybuje. Zaměstnanec musí být velmi zkušený a vytrénovaný v oblasti
komunikace se zákazníky.

dvoumetrových rozestupů.

Zodpovědnostmi zaměstnance řídícího tok zákazníků v provozovně je:

2m

Přátelská komunikace se zákazníky, schopnost reakce na případné dotazy a obavy zákazníků.
Směrování zákazníků k volným pokladnám.
Zajištění dodržování rozestupů mezi zákazníky.
Informovanost zákazníků o dostupnosti dávkovačů dezinfekce.

K této informační povinnosti využijte materiály WHO či MZd.

Využijte osvědčené postupy

Pravidelná dezinfekce často dotýkaných povrchů ve frekvenci
dle pravidel zvýšení kontroly čistoty a hygieny, pokud jsou nadále platná.
Dodržování veškerých platných hygienických pravidel a postupů.

samolepky „bezpečný odstup“

informační tabule

in-store rádio apod.

Při zhoršování epidemiologické situace přistupte k omezení vybraných činností. Při nedostatku personálu nebo zvyšujícího se rizika nákazy mezi zaměstnanci a zákazníky omezte některé vybrané činnosti, jako
například měsíční inventury, rozvoz zboží, cenové srovnání, ochutnávky a předváděcí akce. Ochutnávky
na prodejnách se musí řídit pokyny MZd a doporučeními KHS a musí být řízený způsob servírování.
Podle situace též zvažte omezení slevových akcí.

„

Vytváření specifického pravidelného časového intervalu výlučně pro nákup seniorů
není nutné a za jistých okolností může být
dokonce kontraproduktivní.
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Bezkontaktní provozní procesy

K vytvoření prostředí, ve kterém se zaměstnanci a zákazníci cítí bezpečně, je klíčovým
faktorem minimalizace přímého kontaktu. To však neznamená postupy bez jakéhokoliv
servisu.

Minimalizování kontaktu by nemělo mít vliv na zkušenosti zákazníků, mělo by být srozumitelné jak pro
zaměstnance, tak pro zákazníky.

Dodržujte pečlivě pravidla hygieny popsaná v příslušné kapitole.
Doporučujte zákazníkům, aby preferovali bezkontaktní formu platby.
Doporučuje se definovat specifický režim práce pro základní

tři typy provozu:
1.

centrála společnosti

2.

prodejní jednotky (obchody)

3.

distribuční centra

Plexiskla
Z důvodu minimalizace přímého kontaktu mezi zákazníky a zaměstnanci a bezkontaktních provozních
procesů by měla být na všech pokladních a výdejních místech, v restauracích či kavárnách instalována
pevná/závěsná plexiskla.

„

Ochrana plexisklem je nutná zejména tam,
kde dochází k blízkému kontaktu zaměstnance se zákazníky (tj. pokladna, pultový
prodej, informace, reklamace a dále také
u provozů fungujících při nižších teplotách
pod 8 °C).
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Pokladní zóna

Informace (informační pult)

Při nedostatku personálu nebo v případě zvyšujícího se rizika nákazy mezi zaměstnanci a zákazníky
zajistěte přednostně samoobslužné pokladny a pokladny se scan systémem.

!

Zajistěte maximálně plynulou navigaci zákazníků
k pokladnám a prevenci tvoření front.

1.

Při nedostatku nebo v případě zvyšujícího se rizika nákazy mezi
zaměstnanci a zákazníky snižte na maximum počet pracovníků
a na minimum omezte i prováděné činnosti.

2.

Pokud dojde ke kritickému nedostatku nebo zvýšenému riziku nákazy mezi zaměstnanci a zákazníky, uzavřete informace a dotazy
zákazníků řešte prostřednictvím zelené linky.

3.

Činnosti spojené s řešením reklamací a vrácením zboží řešte prostřednictvím pracovníka, vybaveného odpovídajícími OOP.
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On-line nákupy a rozvoz zboží zákazníkům

Testování, pravidla pro karanténu
Informujete všechny své zaměstnance o správném postupu v případě podezření na onemocnění či v případě pozitivního testu a nástupu do izolace nebo karantény.

On-line nákupy a přímá distribuce představuje určité riziko pro kurýry i pracovníky logistiky a centrálních skladů. Obecně je zapotřebí dodržovat veškerá pravidla týkající se OOP,
dezinfekce a mytí rukou.

Se smluvními praktickými lékaři dohodněte přesný postup pro komunikaci se suspektním/nakaženým zaměstnancem.
Ustanovte interní osobu či kontakt, na který se mohou zaměstnanci obracet pro konzultaci
správného postupu.
Informujte zaměstnance o pravidlech karantény: Pokud byla nařízena domácí karanténa,
měli by zůstat doma a nikam nevycházet (je-li to organizačně možné, nechodit ani na nákup či k lékaři).

Kurýři musejí být vybaveni ochrannými prostředky (stupeň ochrany by měl být navázán na barvu semaforu a základní zdravotní stav kurýra nebo jeho nejbližších
kontaktů), musejí dodržovat pravidelnou dezinfekci rukou.
Speciální pozornost musí být zaměřena na udržení odstupu od klientů, zvláště
když lze předpokládat, že služby on-line využívají i lidé s nařízenou karanténou či
suspektní infekční pacienti v izolaci.
Kurýr by neměl přijít do bezprostředního těsného kontaktu se zákazníkem, udržování odstupu a preference bezhotovostních plateb (včetně spropitného) by měla
být standardem.
V případě červeného stupně semaforu by měla být dodávka zboží realizována pouze k prvním dveřím domu či bytu, tj. jakýkoliv kontakt se zákazníkem by měl být
eliminován.

„

Distribuční fleet by měl procházet pravidelnou dezinfekcí, zvláště je-li součástí výbavy aut chladicí prostor či box.

V případě vážnějších zdravotních potíží je nutné kontaktovat lékaře či se obrátit
na linku 112 s uvedením, že je již dotyčná/ý v nařízené karanténě.

Podle možností zajistěte možnost vyšetření metodou PCR pro vaše zaměstnance v některém z páteřní
sítě odběrových míst. Indikována k odběrům a vyšetření metodou PCR je každá osoba splňující alespoň
jedno z následujících kritérií:

1.

minimálně jeden z následujících klinických příznaků onemocnění COVID-19
• teplota ≥ 37,3 °C,
• suchý kašel,
• dušnost,
• zažívací obtíže,
• ztráta chuti a čichu,
pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak – odběr provést co nejdříve,

2.

osoba, která byla v rizikovém kontaktu s osobou,
která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19,
• 1.–5. den od prokázaného kontaktu s nakaženou osobou ke zvýšení pravděpodobnosti
záchytu viru,
• k ukončení karantény po uplynutí 10 až 14 dnů (podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře
nebo jiné relevantní odborné autority, např. hygienické stanice) od prvního dne nařízené
karantény a při současné nepřítomnosti klinických příznaků onemocnění COVID-19,

*

poznámka: bezpříznaková osoba již není infekční
10 dnů od pozitivity testu (konec izolace bez nutnosti dalšího testu).

36

37

Opatření pro případ výskytu COVID-19 v provozovně
3.

4.

osoba s klinickými příznaky výše uvedenými při negativním výsledku prvního
testování metodou PCR při přetrvávání klinických příznaků či zhoršení klinického
stavu – opakovaný odběr se provede nejdříve za 5 dnů od prvního testování, testování bezpříznakových pacientů před zahájením poskytování zdravotní péče, zejména v situacích,
kdy pacient přichází z prostředí, resp. oblasti s vysokým nebo narůstajícím počtem osob
s nákazou COVID-19 (nepříznivá epidemiologická situace onemocnění COVID-19 v dané
lokalitě) nebo pacientův zdravotní stav vykazuje klinicky závažné rizikové faktory,
testování pendlerů a dalších zahraničních pracovníků, zejména z non-EU zemí

Veškeré žádosti k odběru a vyšetření jsou KHS či praktickými lékaři prováděny cestou jednotné elektronické žádanky, která se vyplňuje a odesílá v technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému spravovaného Ústavem zdravotnických informací a statistiky (dále jen „ÚZIS“).

Výsledek vyšetření je vyžadován do 24 hodin, nejpozději však do 48 hodin od odběru.

Pro ukončení domácí karantény z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19 musí být splněna
všechna následující klinická a laboratorní kritéria:

1.

uplynutí 10 až 14 dnů od prvního dne nařízené karantény (délka trvání nařízené karantény může být kratší dle aktuálních poznatků o šíření COVID-19),

2.

negativní výsledek PCR testu výtěru z horních cest dýchacích provedeného
v průběhu a případně i na konci karantény.

V případě výskytu onemocnění COVID-19 v provozovně musí být neprodleně informována místně příslušná krajská hygienické stanice (dále jen „KHS“), která určí další postup, případnou karanténu dalších
osob, a je nezbytné se těmito pokyny řídit.
V pandemickém plánu stanovte postup pro případ, že někdo onemocní na
jednom z vašich pracovišť a je zde podezření na onemocnění COVID-19.
Plán by měl zahrnovat umístění osoby do místnosti nebo prostoru, kde
bude izolována od ostatních do doby opuštění pracoviště, omezení počtu
osob, které jsou s nemocnou osobou v kontaktu (vždy co nejkratší dobu
a s použitím adekvátních ochranných prostředků), a kontaktování příslušného praktického lékaře.
Zamyslete se nad tím, jak identifikovat osoby, které mohou být ohroženy,
a chraňte je svým odpovědným přístupem za všech okolností, aniž byste
tím podporovali jejich stigmatizaci nebo diskriminaci.
Může se jednat o osoby, které byly v kontaktu s onemocněním COVID-19 na
území ČR, nebo o osoby, jež nedávno cestovaly do rizikových zemí, případně o zaměstnance, kteří trpí onemocněním vedoucím ke zvýšenému riziku
závažného průběhu.

38

39

Vyhodnocení závažnosti epidemiologické situace
Stupeň 0, nulové nebo zanedbatelné riziko (bílá barva)
Závažnost aktuální situace se vyhodnocuje a řídí dle:

1.

Možné restrikční opatření na vstupních místech v ČR nebo v zahraničí.

nařízení státní správy (KHS), samosprávy nebo vlády;

Možná omezení mezinárodní dopravy.
Možné omezení cestování z/do zahraničí.

2.

Možnost repatriace u osob nacházejících se mimo území ČR.

stanovených opatření krizového týmu.

Závažnost situace dělíme do 4 stupňů dle aktuální situace aktualizované MZd a ÚZIS. Respektujte ve
svých interních plánech a dokumentech barvy oficiálního regionálního semaforu MZd:

Stupeň I., výskyt nákazy bez komunitního přenosu (zelená barva)
Vyhýbat se úzkému kontaktu s lidmi, kteří mají příznaky onemocnění.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Stupn%C4%9B-pohotovosti-vypl%C3%BDvaj%C3%ADc%C3%AD-z-aktu%C3%A1ln%C3%AD-epidemiologick%C3%A9-situace-v-%C4%8CR.pdf

Pravidelně si mýt ruce mýdlem a vodou nejméně po dobu 20 sekund.
Kašlat a kýchat do kapesníku, po použití jej znehodnotit/vyprat; kašlat a kýchat do předloktí, pokud není k dispozici kapesník.
Vyhýbat se dotekům očí, nosu a úst.

Stupně regionálního semaforu a jeho obecná charakteristika
Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace v ČR
Stupeň
pohotovosti

Epidemiologické kritérium

0

Nulové nebo
zanedbatelné riziko

I

II

III

Výskyt nákazy v ČR
bez komunitního přenosu

Počínající komunitní
přenos v ČR

Narůstající anebo přetrvávající
komunitní přenos v ČR

Charakteristika
• Nulový nebo zcela ojedinělý výskyt onemocnění v hodnocené oblasti
ČR: typický max. záchyt během týdne do 5 nově diagnostikovaných
pacientů denně, sporadické, spolu nesouvisející případy.
• Vyskytují se sporadické případy.
• Vyskytují se lokální klastry.
• Vyskytují se lokální epidemie.
• Vyskytují se kombinace: sporadické případy / lokální klastry / lokální epidemie.
• Narůstající podíl případů, u kterých není jasný zdroj nákazy. V této situaci se nákaza začíná šířit v doposud nepostižené populaci, tedy
například u osob, které nepobývaly v zasažené oblasti nebo nebyly
v kontaktu se známým zdrojem nákazy.
• Komunitní přenos je charakterizován 30% nebo vyšším podílem případů, u kterých není jasný zdroj nákazy nebo nebyly importovány, a to při
úhrnném týdenním počtu nově diagnostikovaných osob v dané oblasti
30/100 000 obyvatel nebo vyšším. V této situaci se nákaza začíná šířit
v doposud nepostižené populaci, tedy například u osob, které nepobývaly
v zasažené oblasti nebo nebyly v kontaktu se známým zdrojem nákazy.
• Denní incidence případů v rámci komunitního přenosu má trvale narůstající trend anebo setrvalý trend.

Zajistit včas všechna potřebná očkování včetně vakcinace proti sezonní chřipce.
V případě příznaků akutního respiračního onemocnění zůstat doma a vyhýbat se blízkému přímému kontaktu s rodinnými příslušníky a telefonicky kontaktovat praktického
lékaře nebo jiného ošetřujícího lékaře za účelem získání instrukcí týkajících se dalšího
postupu.
Doporučení pro rizikové skupiny:
• Dodržovat odstup od cizích osob, omezit návštěvy prostor s vyšší koncentrací osob na jednom místě.
• Zvážit použití prostředků ochrany úst a nosu (např. rouška).
Doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb:
• Změnit režim návštěv, zavést organizační a protiepidemická opatření.
• Monitorovat zásoby osobních ochranných prostředků a doplnit zásoby nezbytného materiálu (dezinfekční prostředky, léčiva a další zdravotnický materiál).
• Vyšetřovat osoby s příznaky akutní respirační infekce na přítomnost viru COVID-19 dle doporučeného
algoritmu.
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Stupeň II., počínající komunitní přenos (žlutá/oranžová barva)

vztahují se na něj opatření předchozí stupně a navíc:

Zabezpečit dostupnost přípravků s virucidním účinkem na dezinfekci rukou.
Zabezpečit dezinfekci předmětů a povrchů přípravky s virucidním účinkem.
	Nosit prostředky ochrany úst a nosu (rouška) v prostředcích veřejné dopravy, na hromadných akcích, u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a v uzavřených veřejných
prostorech (např. nákupní centra).
Omezit počet účastníků hromadných akcí.
Omezit otevírací doby podniků zařízení veřejného stravování.
Omezit kapacity návštěvnosti a nastavit rozestupy mezi jednotlivými návštěvníky.
Posílit diagnostické a odběrové kapacity.
Zahájit preventivní testování v rizikových skupinách a na kritické infrastruktuře státu.

Stupeň III., narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos (červená barva)
Vyhýbat se úzkému kontaktu s ostatními lidmi.
	
	Omezit cesty ven na nezbytné minimum, obzvláště pak do oblastí s aktivním přenosem nákazy
Používat OOP.
	Zajistit si dostupnost základních potravin, vody, léků, případě dalšího nezbytného
vybavení potřebného na dobu cca 14 dní.
	Omezit shromažďování většího počtu osob včetně pořádání náboženských, sportovních a dalších komunitních akcí.
	Omezit provoz předškolních a školních zařízení a dalších zájmových a vzdělávacích
aktivit a nastavení omezeného režimu výuky (např. dálkovou formou).
Připravit se na potenciálně omezený přístup ke službám.

Doporučení pro veřejnost:
•S
 ledovat aktuální informace o vývoji epidemiologické situace včetně přijatých opatření z ověřených
zdrojů, jakými jsou například ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, krajské hygienické stanice, nemocnice a zdravotní ústavy.

Aktuální epidemiologická informace je zveřejňována na webu Ministerstva zdravotnictví ČR:
https://koronavirus.mzcr.cz/

• Dobrovolné stažení podpůrných mobilních aplikací k trasování.
Doporučení pro poskytovatele zdravotních a sociální služeb:
• Zákaz návštěv.
• Příprava na vyčlenění lůžek pro izolaci a terapii, personálních a věcně technických kapacit, organizační
vyčlenění personálu.
Doporučení pro zaměstnavatele:
• Zajištění virucidních dezinfekčních prostředků a pravidelné sanitace povrchů zejména společných
prostor.
• Zajištění OOP.
• Omezit režim shromažďování a společných aktivit zaměstnanců (porady, společné stravování), omezení
služebních cest a přijímání zahraničních hostů.
• Upravit dle možností pracovní režim (home office, jednání prostřednictvím videokonferencí).

Stupně pohotovosti a opatření vyplývající z aktuální epidemiologické situace
v ČR lze najít na:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti

„

Stanovte si v pandemickém plánu základní set interních opatření pro každý stupeň
semaforu. Konkrétní set opatření bude samozřejmě vždy ovlivněn aktuální podobou
mimořádných opatření.
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Potenciální roll-down set pro jednotlivé stupně semaforu
Níže jsou uvedeny modelové, ukázkové příklady možných opatření, která vycházejí z nejlepší dostupné
mezinárodní praxe, vzorových pandemických plánů a nejnovějších poznatků a snahy zabránit nekontrolovanému šíření koronaviru.
Konkrétní opatření si volí jednotlivý provozovatel vždy v závislosti na platných opatřeních
vlády, Ministerstva zdravotnictví ČR či KHS
a aktuální epidemiologické situace v místě. Aplikace opatření přicházejících v úvahu
v případě nejzávažnějších kritických scénářů
(např. omezení prodejní doby) navíc předpokládá např. vyhlášení krizového stavu a stanovení konkrétního mimořádného opatření
ze strany vlády či KHS.

Stupeň II.
Omezení obsluhy v nepotravinářském (NF) sortimentu.
 řevedení části zaměstnanců z NF sortimentů
P
do potravinářských úseků, případně pokladen.
 řednostní prodej potravin a základních potřeb
P
nepotravinářského zboží.
 mezení možnosti zkoušení oděvů a obuvi
O
s uzavřením zkušebních kabinek.
 ožnost manipulace s časopisy, knihami a dalším neomyvatelným
M
NF materiálem až po povinné dezinfekci rukou.
Omezení ochutnávek a předváděcích akcí na ploše provozovny.
Balení vybraného sortimentu (zejména pečivo).

Navíc je zapotřebí vzít v potaz skutečnost, že každá barva na semaforu má různé
stupně závažnosti, čemuž by měl odpovídat vhodný a adekvátní mix opatření.

Omezení možnosti konzumace jídla a nápojů výlučně na místa umožňující sezení.
Důsledná dezinfekce provozovny včetně nákupních vozíků a košíků.
Sociální distance v celém prostoru provozovny.
 ovinnost používání OOP: roušek, respirátorů, v relevantních situacích i jednorázových
P
rukavic (zejména při manipulaci s chlazeným sortimentem a ledem).

Stupeň I.

 aximální nařízení home office, digitalizace komunikace managementu
M
(videokonference).
Instalace ochranných prvků zamezujících přenosu kapénkové
nákazy mezi zákazníkem a zaměstnancem.
 ajištění větších skladových zásob životně důležitých potravin
Z
a drogistického materiálu.
Intenzivní komunikace s dodavateli s cílem preventovat
možné výpadky dodávek.
 ozitivní komunikace zaměřená na prevenci paniky a hromadného
P
nakupování zásob, například tzv. suchých potravin.
 darma dostupná dezinfekce rukou
Z
pro zaměstnance i zákazníky.
Doporučit používání ochrany nosu a úst.

 opravci/dodavatelé budou v prostorách provozovny povinni používat adekvátní ochranné
D
pomůcky jako prevenci importu viru a omezí kontakt se zaměstnanci na co nejkratší dobu.
 ákaz všech zbytných návštěv zázemí a omezení pobytu zaměstnanců v zázemí mimo jejich
Z
standardní pracovní dobu.
 případě, že se v prostorách provozovny maloobchodu nachází lékárna, je zapotřebí
V
implementovat veškeré standardy požadované pro provoz tohoto zařízení, včetně
komunikace s vedením lékárny o zajištění dostatku léčivých prostředků.
 mezení blízkého kontaktů zaměstnanců v zázemí – přestávky, občerstvení, stravování,
O
šatna apod.
 mezení počtu zaměstnanců prostorách s nižší teplotou (do 8 °C) na minimum
O
(prokázané delší přežívání viru COVID-19 v chladnějších podmínkách).
 oporučení zaměstnancům vyhýbat se mimo své pracovní prostředí místům
D
s vyšší koncentrací osob (např. hromadné akce) a dalším rizikovým místům.
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Svolání krizového týmu/štábu

Stupeň III.

Omezení
nebo zrušení pultového obsluhovaného prodeje
a převedení na prodej samoobslužný.
Úprava otevírací doby.
 ouze provoz vybraných úseků spjatých s prodejem potravin
P
a základních hygienických potřeb.

Doporučuje se zřídit krizový tým, který by se měl pravidelně scházet (minimálně 1× měsíčně, případně
dle potřeby) a vyhodnocovat epidemiologickou situaci na území České republiky a dle toho přijímat další
opatření.
V případě výskytu epidemiologicky závažného onemocnění v ČR, které může mít vliv na podnikání firmy
(zaměstnance, zákazníky, zboží, majetek), rozhodne vedení firmy, zda situace vyžaduje pravidelnou činnost krizového týmu.

 aximální omezení počtu nakupujících podle rozlohy provozovny,
M
aktivní opatření proti tvoření front.
 zavření dětských koutků a hracích ploch, včetně center se službou
U
hlídání dětí.

1.

Od vyhlášení oranžového stupně na epidemiologickém semaforu by mělo být svolání krizového štábu samozřejmostí. Doporučuje se svolat krizový štáb již při zeleném stupni, kdy riziko
nákazy není ještě vysoké a je obvykle lokalizované v izolovaných ohniscích či klastrech v několika okresech či krajích.

2.

Předem stanovte a vyzkoušejte funkčnost komunikačního kanálu krizového týmu. Stanovte, jak budou informace sdíleny,
aby byly dostupné on-line všem členům krizového týmu. Nepodceňujte technickou připravenost, otázky cyber-security i trénink
klíčových zaměstnanců v digitálních kompetencích.

3.

Stanovte si v pandemickém plánu explicitně složení, kontakty, zabezpečení fungování a pravidla fungování krizového
týmu, rozdělení zodpovědnosti a způsob zapojení regionálního
managementu.

 nížení počtu laviček a dalších míst k sezení ve veřejných
S
prostorách na minimum.
 ozdělení zaměstnanců do směn a skupin, aby se vzájemně
R
nepotkávali.
 astavení komunikace se smluvními praktickými lékaři a příslušnou
N
KHS pro případ výskytu COVID-19 mezi zaměstnanci.
 ajištění rychlého testování zaměstnanců v indikovaných situacích
Z
(na základě dohody či smlouvy s vybraným zařízením).
 případě zvýšeného rizika přenosu nákazy bude vstup cizích osob,
V
včetně obchodních zástupců dodavatelských firem, bez adekvátních
ochranných prostředků omezen nebo úplně zakázán.
Nastavení opatření a pravidel pro případ nedostatku personálu.
 oložky vrácené v rámci reklamace zákazníkem budou automaticky
P
umístěny do „karantény“ a pokud možno dezinfikovány.
 ožné omezení slevových akcí jako prevence kumulace většího
M
množství osob v konkrétní dny a hodiny.
 případě uzavírání provozoven či omezování prodejní doby by měly
V
mít přednost provozu provozovny s lékárnou.
 oporučení zaměstnancům nepoužívat (nebo co nejméně používat)
D
veřejnou dopravu.
 oporučení zaměstnancům zdržovat se mimo pracovní dobu co
D
nejvíce v domácím prostředí (vztáhnout I na ostatní osoby sdílející
společnou domácnost).

„
Doporučuje se jednotlivým řetězcům ustanovit
orgány na nižších strategických úrovních jako
podpůrné týmy (Operativa, SupplyChain, Support apod. – krizový tým musí mít v těchto organizačních jednotkách odpovídající partnery
a implementátory).
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Pandemický layout

Role Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR)

V případě nutnosti přijmout mimořádná opatření je na místě i krizová komunikace.

SOCR ČR je hlavním reprezentantem svazů, asociací, velkých retailových a distribučních společností, spotřebních družstev, obchodních aliancí a franchisingových sítí, malých a středních firem obchodu, hotelů,
pohostinství, cestovního ruchu a souvisejících služeb.

Je nutné preventivně připravit plán podoby a rozmístění informačních materiálů, nálepek,
plakátů, vývěsek apod. Využijte v maximální míře oficiálních tiskovin a layoutů
MZd: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

SOCR ČR je úzce propojen s Hospodářskou komorou ČR (HK ČR) coby největším zástupcem zaměstnavatelů a živnostníků v ČR.

Vzorové layouty by měly být připraveny předem a mělo by být stanoveno, kdo zodpovídá za jejich aktualizaci v závislosti na vývoji pandemie.

Oddělení marketingu/externí komunikace/interní komunikace si společně s krizovým štábem/týmem
musí určit zásadní témata, která budete chtít proaktivně komunikovat zaměstnancům, zákazníkům, případně médiím.

Stanovte si předem konkrétní osoby, které budou za krizový štáb komunikovat s externími partnery:
exekutiva příslušných ministerstev, političtí reprezentanti,
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářská komora ČR,
Svaz průmyslu a dopravy ČR apod.,

SOCR ČR poskytuje v krizové situaci svým členům pravidelný servis v podobě:
informací z vyjednávání se zástupci vlády,
ministerstev a dalších relevantních úřadů
(např. dozorových organizací)

pravidelného monitoringu klíčových událostí

klíčoví obchodní partneři,
Policie ČR, MP, HZS,
KHS, praktičtí lékaři a další poskytovatelé zdravotních služeb,

informací z krizového štábu HK ČR

pravidelného krizového monitoringu
mimořádných opatření
souvisejících s COVID-19

externí PA a PR agentury.

SOCR ČR zřídil pro své členy krizovou WhatsApp skupinu „SOCR – krizová koordinace“
určenou pro ad hoc operativní informování členů a pro rychlou výměnu názorů mezi členy
svazu. Ujistěte se, že všichni pověření klíčoví manažeři jsou součástí této skupiny.
SOCR ČR vede v krizové situaci za své členy jednání s dozorovými organizacemi a informuje členy o všech nezbytných opatřeních.
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Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

