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Preambule 
V souvislosti s aktuálním vývojem epidemie koronaviru COVID-19 a na základě posledních informací z 
Ministerstva zdravotnictví České republiky a i dalších zdrojů byl vytvořen pracovní tým, který sbírá 
informace a vytváří závazná pravidla a doporučení pro pracoviště a zaměstnance všech druhů 
pracovních úvazků firmy OCC, s.r.o. (dále jen OCC), sítě Orange & Green (dále jen OG) a partnerů 
sub-kontrahovaných pro provádění servisu Lenovo (dále jen Partnerů). 
 
Tyto závazná pravidla a doporučení (dále jen manuál) budou dále aktualizovány v návaznosti na 
vývoj epidemie koronaviru COVID-19 a doporučení orgánů státní správy a Světové zdravotnické 
organizace.   
 
Cílem tohoto manuálu je omezit šíření koronaviru COVID-19 mezi zaměstnanci, od zákazníků na 
zaměstnance a od zaměstnanců k zákazníkům s přihlédnutím ke specifikům vykonávané činnosti 
servisní sítě, především k množství kontaktů se zákazníky a jejich zařízeními.  
 
Postupy podle tohoto manuálu je potřeba přizpůsobit podmínkám jednotlivých pracovišť. 
 

Pracovní krizový tým 
Pavel Kraus  - ředitel OCC, s.r.o. a sítě Orange & Green 
Jan Brožák  - manažer servisní sítě Lenovo 
Barbora Sejkorová - Office Manager OCC 
Lukáš Hasenöhrl - Specialista ICT 
 
Pracovní krizový tým (dále jen Pracovní tým) zjišťuje nejnovější informace k epidemii koronaviru 
COVID-19, vytváří manuál pro pracoviště OG, OCC a Partnerů a zajišťuje prostředky pro realizaci 
opatření podle manuálu. 
 
Kontaktní osoby: 

- Pro Partnery a servisní místa Lenovo: Jan Brožák, +420 731123400, jbrozak@opencc.eu 
- Pro OG a OCC:  Barbora Sejkorová, +420 731123449, bsejkorova@opencc.eu 

 

Jak se COVID-19 šíří 
COVID-19 se do okolí rozšiřuje tím, že infikovaná osoba vykašlává nebo vydechuje kapičky infikované 
tekutiny. Ty pak dopadají na blízké povrchy a předměty, jakými jsou stoly, počítače, telefony, popř. 
potraviny apod. Ostatní se mohou nakazit dotykem s těmito povrchy nebo předměty – a to 
kontaktem s jejich očima, ústy nebo vdechnutím. COVID-19 se přenáší také vzduchem do vzdálenosti 
1 až 2 metry od infikované osoby. Platí tedy, že šíření COVID-19 je obdobné jako u chřipky. Většina 
osob infikovaných COVID-19 má mírné příznaky a vyléčí se. Nicméně u některých osob byl 
zaznamenán vážnější průběh onemocnění a byla vyžadována nemocniční péče. Riziko se zvyšuje s 
věkem a případně jinými zdravotními komplikacemi (diabetes, srdeční a plicní onemocnění apod.). 
 

Jak dlouho přežívá koronavirus COVID-19 mimo hostitele: 
Přesné údaje o přežívání viru nejsou známy, analogicky je však lze odvodit od ostatních virových 
nákaz. Je velmi nepravděpodobné, že by virus mohl přežít transport přepravou. Viry na obalech typu 
krabice nepřežívají ani několik hodin, virus ke svému životu potřebuje živou buňku, kterou mu 
obalový materiál neposkytne, obvyklá doba přežití virů ve vlhkém prostředí na nesavých materiálech 
bývá cca 8 hodin, pokud se jedná o biologický materiál typu sputum (chrchel – vykašlaná hmota), 
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může se tato doba prodloužit, obvykle to bývá do zaschnutí biologického materiálu. (zdroj: HSHMP) 
 

Mytí rukou a dezinfekce 
1) Dle WHO Jak si správně mýt ruce (PDF), Jak si dezinfikovat ruce (PDF) 
2) Pro povrchy a předměty používejte dezinfekce na bázi bělidel, či alkoholu s obsahem 

nejméně 70% alkoholu vhodné pro příslušný povrch. 
3) Pro desinfekci rukou používejte gelovou dezinfekci s obsahem 60-95% alkoholu. 
4) Více k dezinfekci, úklidu např. zde. 

 

Opatření pro omezení šíření COVID-19 u OG, OCC a Partnerů: 
Vyberte kontaktní osobu odpovědnou za provádění opatření podle tohoto manuálu a za komunikaci 
s Pracovním týmem. 
 
Zajistěte provedení následujících opatření, která mohou pomoci omezit šíření COVID-19: 
 

Na pracovišti: 
1) Udržujte všechna pracoviště uklizená a hygienicky čistá 

a. Ukliďte veškerá pracoviště a zbavte je přebytečných předmětů 
b. Ošetřujte nejméně 1x denně v průběhu pracovní doby povrchy (stoly, židle) a 

předměty (telefony, klávesnice,…) dezinfekčním prostředkem. 
c. Ošetřujte několikrát denně dezinfekcí plochy jichž se dotýkají opakovaně 

zaměstnanci a zákazníci (kliky, ovladače, kuchyně apod.) 
2) Informujte pracovníky úklidu, upravte jejich manuál pro provádění úklidu a vybavte je 

příslušnými prostředky. 
 

Osobní hygiena a dezinfekce 
1) Všichni pracovníci musí mít jednoduchý přístup k teplé vodě s mýdlem a vhodné gelové 

dezinfekci, jednorázovým kapesníkům a uzavíratelným košům. Na pracoviště je vhodné 
umístit plakát, který mytí a dezinfekci propaguje. 

2) Zajistěte respirační hygienu na Vašem pracovišti. 
Osoby s respiračními příznaky (kašel, kýchání) musí dodržovat následující opatření: 

a. Zakrývat si nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání 
b. Použité ochranné prostředky ihned po použití likvidovat, pokud možno co nejdříve 

provést hygienu rukou 
3) Umožněte používat dezinfekci vaše zákazníky. 
4) Všichni pracovníci si musí pravidelně a důkladně mýt ruce mýdlem a ošetřovat vhodnou 

dezinfekcí. 
5) U pracovníků, kteří jsou v kontaktu se zákazníky, případně přebírají od zákazníků peníze 

nebo zařízení pro servis se doporučuje dezinfekce po každém kontaktu se zákazníkem, 
penězi nebo zařízením. 

6) Minimalizujte vhodně osobní kontakt se zákazníky. Nevhodné je podání ruky, líbání apod. 
Zákazníkům věc vhodně vysvětlete. 

7) Omezte čas strávený u zákazníků on-site. V případě, že u zákazníka nejsou vhodné hygienické 
podmínky pro bezpečné provedení servisu, zajistěte svoz zařízení pro opravu CCI. 
 

http://bit.ly/2weVLKN
http://bit.ly/39ehzVx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html?fbclid=IwAR3r6mMA1ktlxhz1J3C162LHOp3_Bw_7sT-a7Ki56B8dIrWsEmzU4W9rVho
http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=40423&typ=image/png&nazev=Jak%20sn%C3%AD%C5%BEit%20riziko%20naka%C5%BEen%C3%AD%20koronavirem.png
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Dezinfekce zařízení zákazníka 
1) Při převzetí zařízení zákazníka na pracovišti nebo před provedením servisu on-site zařízení 

dezinfikujte vhodnou dezinfekcí. 
2) Dezinfikujte též zařízení po provedení servisu a před předáním zpět zákazníkovi. 

 

Pracovní cesty, cesty do a ze zaměstnání 
1) Minimalizujte pracovní cesty k zákazníkům na nezbytně nutné. Využívejte distanční 

prostředky pro dosažení cílů. Pro obchodní komunikaci telefonní hovory, e-maily nebo např. 
videokonference. Pro technická řešení přednostně využívejte prostředky vzdálené správy, 
helpdesk, hotline apod. 

2) Vyhněte se cestám do rizikových oblastí, kde se může šířit COVID-19. 
3) Využívejte pro pracovní cesty firemní příp. soukromé individuální cestovní prostředky. Při 

přerušení cesty a kontaktu s rizikovými předměty (tankování, placení apod.) dbejte zvýšené 
hygienu a použijte dezinfekci. 

4) Doporučujeme využívat individuální cestovní prostředky i pro cesty do a ze zaměstnání. 
Pokud je to možné pomozte s přepravou do zaměstnání kolegům, kteří nemají možnost 
individuální přepravy. V případě užití hromadných dopravní prostředků dodržujte bezpečnou 
vzdálenost od ostatních účastníků přepravy. Úplně se vyhněte osobám s respiračními 
problémy nebo s jinými projevy nemoci. Po využití hromadné přepravy dbejte zvýšenou 
hygienu a používejte dezinfekci. 
 

Cesty do zahraničí 
1) Před a v průběhu cesty 

a. Ujistěte se, že máte nejnovější informace o oblastech kde se šíří COVID19. Přehled 
najdete na této adrese https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/situation-reports/ Pravidelně sledujte stránky Ministerstva 
zahraničních věcí, kde jsou zveřejňovány informace pro občany České republiky 
cestující do zahraničí https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html 

b. Na základě nejnovějších informací posuďte přínosy a rizika související s cestou. 
c. Vybavte se malými desinfekčními gely s virucidním účinkem do 100 ML (či 

obdobnými přípravky). Dbejte zvýšené hygieny a používejte dezinfekci. 
d. Dodržujte pokyny místních úřadů, zejména pokud nařídí karanténu či 

izolaci. Dodržujte všechna místní omezení při cestování a vyvarujte se účasti 
na velkých shromážděních. 

2) Po návratu z cesty 
a. Pokud jste se vrátili z oblasti, kde se může šířit COVID-19, sledujte na sobě možné 

příznaky po dobu alespoň 14 dní a 2x denně si měřte teplotu. 
b. Pokud se objeví mírný kašel nebo zvýšená teplota (tj. teplota 37,3 C nebo více) 

zůstaňte doma a izolujte se. To znamená vyhněte se úzkému kontaktu (1 metr nebo 
blíže) s jinými lidmi, včetně členů rodiny. Dále pak telefonicky kontaktujte svého 
poskytovatele zdravotní péče a místní krajskou hygienickou stanici a sdělte jim 
průběh předchozí cesty, popište zdravotní komplikace a sdělte jména osob, se 
kterými jste přišli do styku. Upozorněte písemně nebo telefonicky o této 
skutečnosti svého vedoucího zaměstnance a dohodnou se na podmínkách 
krátkodobé absence v práci. 
 

Pomoc zaměstnavatele 
V rámci možností a s ohledem na podmínky jednotlivých pracovišť: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
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1) Uvolněte volné firemní dopravní prostředky pro individuální dopravu zaměstnanců. 
2) Podpořte společnou dopravu zaměstnanců z a do zaměstnání firemními nebo osobními 

dopravními prostředky. 
3) Zajistěte vitamíny nebo jiné prostředky pro podporu imunity pro použití zaměstnanců na 

pracovišti (např. čerstvé ovoce, šumivé tablety apod.) 
4) Poskytněte pomoc zaměstnancům při dobrovolné izolaci nebo povinné karanténě např. 

nákupem základních prostředků, léků apod. 
5) V případě dobrovolné izolace umožněte dle možností práci z domova, případně poskytněte 

volno pro zvýšení kvalifikace (par. 205 ZP), příp. uvolněte zaměstnance pro překážku na 
straně zaměstnavatele (par. 208 ZP). 

6) Poskytněte zaměstnancům pomoc při péči o příbuzné v dobrovolné izolaci nebo povinné 
karanténě, např. uvolněním v pracovní době, zapůjčením dopravních prostředků apod. 

7) Poskytněte pomoc zaměstnancům při komunikaci s příbuznými v izolaci nebo karanténě 
např. možností využít prostředků zaměstnavatele v pracovní době, zapůjčením notebooků, 
tabletů apod. 

8) OCC uvolňuje školící středisko – horskou chatu Hamry na Šumavě pro děti zaměstnanců OCC, 
OG a Partnerů. V případě zájmu se zde umístí menší skupina do 20ti dětí a bude zajištěn 
program, dozor a případně i částečná výuka např. jazyků. V případě zájmu o umístění dětí 
kontaktujte vaši kontaktní osobu v Pracovním týmu pro další informace. 
 

Odpovědný zaměstnanec – kolega 
1) Odpovědná firma stojí na odpovědných, informovaných zaměstnancích a kolegiálním 

přístupu. 
2) Informujte se o nejnovějších informacích ohledně šíření COVID-19. 
3) Vyhněte se místům a akcím, kde se shromažďuje větší počet lidí. 
4) Dbejte v pracovním i soukromém životě zvýšené hygieně a používejte dezinfekci. 
5) Zdravě se stravujte s vysokým množstvím vitamínů. V případě potřeby zvažte užívání 

prostředků pro zvýšení imunity. 
6) Pozorujte sebe i své okolí a v případě příznaků COVID-19 se dobrovolně izolujte nebo se 

izolujte od možných zdrojů nákazy. Informujte o svém pozorování a o příznacích u sebe nebo 
ve svém okolí Odpovědnou osobu na svém pracovišti nebo Pracovní tým. 

 

Připravte plán pro případ nakažení nebo podezření z nakažení COVID-19 
1) Pokud některá osoba vykazuje příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu 

a pohybovala se v oblastech s možností šíření viru, je tato osoba podezřelá z nakažení 
COVID-19. 

2) V případě podezření z nakažení COVID-19 izolujte okamžitě podezřelou osobu, informujte 
poskytovatele zdravotní péče a místně příslušnou hygienickou stanici a konzultujte s nimi 
další postup. Vyvětrejte prostory, kde se podezřelá osoba pohybovala a dezinfikujte povrchy 
a předměty, které použila. 

3) Proveďte revizi a aktualizujte váš „Business Continuity Plan“ tak, aby zohledňoval současná 
rizika a výzvy. 
 

Informujte zákazníky a dodavatele 
1) Informujte vaše dodavatele a zákazníky o vaší odpovědnosti, Manuálu a postupech. 
2) Požádejte vaše dodavatele a zákazníky o vzájemné informování ohledně možnosti nákazy a o 

podezřelých nebo nakažených osobách 
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Zdroje 
1) Ministerstvo zdravotnictví 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/covid-19materialy-ke-stazeni_18600_4122_1.html 
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-
obcany_18432_4122_1.html 

2) WHO 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

3) Státní zdravotní ústav 
http://www.szu.cz/ 

4) ČT 
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus 

5) Krajské hygienické stanice 
https://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/krajske-hygienicke-stanice_7735_1206_5.html 
 

Závěr 
1) Cílem tohoto Manuálu není vyvolat paniku, ale odpovědně se postavit současné výzvě. 
2) V případě, že máte informace, které mohou pomoci k vylepšení Manuálu, v něm popsaným 

postupům apod., nebo jakkoli pomoci, kontaktujte Pracovní tým. 
3) Porušení postupů tohoto Manuálu může být považováno za hrubé porušení pracovní kázně 

dle par. 53 ZP a může vést k okamžitému ukončení pracovního poměru. V případě jiných 
smluvních vztahů porušení tohoto Manuálu může vést k ukončení příslušných smluv a 
dohod. 

 
V Plzni dne 10.3.2020     Pavel Kraus 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/covid-19materialy-ke-stazeni_18600_4122_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
http://www.szu.cz/
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/3037207-koronavirus
https://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/krajske-hygienicke-stanice_7735_1206_5.html

