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• respektujeme odborný názor a postoj hlavní hygieničky ČR  

• přijali jsme soubor základních preventivních opatření (dle aktuálních doporučení Ministerstva 

zdravotnictví 

• provozní manažer si vyžádá od klienta opatření a aktuální pokyny, které máme v rámci jeho prostor 

dodržovat, dále aktivně komunikuje se zástupcem klienta a koordinuje požadovaný aktuální nastavený 

režim  

• provozní manažer seznámí všechny svoje zaměstnance a dodavatele se všemi opatřeními RPM a zajistí 

od všech podpis „Prohlášení o zdravotní způsobilosti a seznámení s opatřením RPM“, podepsané 

prohlášení bude dle zakázek archivovat. 

• pokud bude klient požadovat, aby jakákoli podepsaná opatření byla k dispozici na jeho zakázce, provozní 

manažer RPM si zajistí její fotodokumentaci 

• na vybraných zakázkách zajistí provozní manažer bezkontaktní zdravotní teploměr, který se bude 

používat před vstupem zaměstnanců a dodavatelů RPM do prostor klienta  

• pokud před vstupem nebo již v rámci prostor klienta při osobní kontrole provozní manažer RPM zjistí 

jakékoli příznaky nákazy jako je suchý kašel, dušnost, únava a zvýšená horečka, ihned zajistí svojí 

osobní ochranu respirátorem, udržuje od pracovníka odstup min.4m, pracovníka pak doprovodí na 

izolované místo a telefonicky kontaktuje registrujícího lékaře pracovníka nebo lékařskou pohotovostní 

službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, pak následně informuje zástupce 

klienta a řídí se pokyny lékaře nebo krajskou hygienickou stanicí 

• pokud nám klient oznámí výskyt nemocného svého pracovníka na pracovišti, postupujeme společně dle 

pokynů krajské hygienické stanice 

• v případě požadavku klienta o zajištění „základní“ dezinfekce, dohodne provozní manažer rozsah 

dezinfekce, dle časové náročnosti informuje klienta o výši předpokládaných nákladů, po finální dohodě 

s klientem zajistí provozní manažer dezinfekční prostředek, aktualizuje dezinfekční a úklidový plán, který 

vystaví na viditelném místě v zázemí RPM, proškolí pracovníka, kterého pak důsledně kontroluje 

v dodržování postupu při dezinfekci 

• pokud klient požaduje celoprostorovou dezinfekci, doporučujeme naše schválené dodavatele, RPM na 

tuto činnost nemá certifikaci 

•  o vybavení našich pracovníků ochrannými pomůckami průběžně dle situace informujeme klienta  

• režim při karanténě vyhlášené pro ČR: všichni provozní manažeři provozu zajistí minimální kontakt všech 

spolupracovníků v prostorách klienta i v zázemí RPM, omezí osobní kontakt s klientem a nastaví si 

komunikaci přes telefon a elektronickou poštu atp., omezí kontakt s pracovníky provozu, při nutném 

osobním kontaktu musí všichni dodržovat základní hygienická opatření (nepodávat si ruce, zakrývat ústa 

atd.) 

 

• vedoucí pracovišť zajistí do všech firemních prostor dezinfekční gely na ruce (vstupy, sociální zařízení, 

kuchyňky) 

• před vstupem do všech firemních prostor si každý ošetří ruce dezinfekčním gelem  

• vedoucí pracovišť zajistí základní dezinfekční plán úklidu dle aktuálně používaných prostředků vč. 

realizace (nejedná se o celoplošnou dezinfekci ploch, ale jen o lokální dezinfekci především tam, kde 

pracovníci nebo ostatní lidé setrvávají delší dobu min.15 min nebo různé dotykové plochy tzn. vstupy, 

madla a kliky dveří, sociální zařízení, kancelářské stoly apod.), dezinfekční plán bude k dispozici na 

viditelném místě v zázemí RPM  

režim při karanténě vyhlášené pro ČR: vedoucí pracovišť zajistí minimální kontakt spolupracovníků 

v prostorách RPM, nastaví omezený pracovní režim jako např. u některých pracovníků bude požadovat 

práci z domova, dohodne směnný provoz, aby nedocházelo k většímu setkávání pracovníků na jednom 

místě, pro komunikaci využívat telefony a elektronickou poštu atp., při nutném osobním kontaktu musí 

všichni dodržovat základní hygienická opatření (nepodávat si ruce, zakrývat ústa atd.)  
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• všichni provozní manažeři jsou povinni se seznámit s dokumentem zveřejněným na níže uvedeném 

odkazu 

          https://koronavirus.mzcr.cz 

a sledovat aktuální pokyny a opatření na firemních stránkách www.rpmservice.cz,  

 

• regionální manažer seznámí všechny svoje manažery se všemi opatřeními RPM a zajistí od všech 

podpis „Prohlášení o zdravotní způsobilosti a seznámení s opatřením RPM“ 

• vedoucí servisního oddělení seznámí všechny svoje podřízené se všemi opatřeními RPM a zajistí od 

všech podpis „Prohlášení o zdravotní způsobilosti a seznámení s opatřením RPM“ 

 

• Pokyn se týká osob pohybujících se v objektu centrály společností RPM  

• Zodpovědnost: 

Všichni vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení jsou povinni se seznámit s dokumentem zveřejněným 

na níže uvedeném odkazu, a seznámit s jeho zněním ve zjednodušené formě své podřízené:  

          https://koronavirus.mzcr.cz 

• a dalšími informacemi uloženými na serveru společnosti, složka 07-COVID-19 a webu rpmservice.cz  

Pokyny: 

• Pracovníkům centrálního pracoviště RPM doporučujeme omezit na nejnutnější minimum pracovní 

schůzky v budově RPM 

• Do odvolání jsou zakázány soukromé schůzky s osobami mimo společnosti RPM v budově RPM 

• Do odvolání je zakázáno objednávání soukromého zboží na adresu společnosti RPM 

• Zaměstnancům, kteří nejsou trvale zaměstnáni v budově RPM doporučujeme omezit přítomnost 

v kanceláři na nezbytné minimum 

• Všem osobám přicházejícím do kanceláří RPM je na recepci k dispozici desinfekční gel na ruce, 

zaměstnanci RPM si při příchodu do budovy vždy ošetří ruce touto dezinfekci  

• Pracovnice úklidu kanceláří RPM bude denně otírat povrchy, a hlavně kliky dveří desinfekčním 

prostředkem 

• Všichni zaměstnanci RPM jsou povinni se řídit pokyny jednotlivých ministerstev vlády ČR pro 

vycestování mimo ČR 

• Vedení společnosti RPM bude nadále sledovat vývoj situace kolem výskytu COVID-19 a o případných 

zásadních nařízeních a doporučeních bude zaměstnance informovat. 

• Pracovníkům centrálního pracoviště RPM je zřízena místnost pro předávání dokumentů v papírové 

podobě. Touto místností je malá zasedačka. Do této místnosti vstupujte jednotlivě. 

• Papírové dokumenty se nebudou roznášet do jednotlivých kanceláří a budou předávány a vyzvedávány 

v této místnosti. V praxi to znamená, že nikdo nebude vstupovat do kanceláří, kde nepracuje. Listiny 

budou v této místnosti ukládány na označená místa, na kterých si je budete moct vyzvednout nebo 

naopak odevzdat. 

• Provozním manažerům je umožněn vstup do budovy pouze z důvodu odevzdání nebo vyzvednutí 

nutných listin v místnosti k tomu určené. Mohou si dojít na toaletu. Nebudou vstupovat do dalších 

prostorů budovy. 

• Provozním manažerům není povoleno cokoli předávat nebo přebírat na recepci. 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/
http://www.rpmservice.cz/
https://koronavirus.mzcr.cz/
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• Provozní manažeři mohou osobně vyzvedávat ze skladu potřebný materiál na své provozy. Ten jim bude 

vydáván bez jejich vstupu do skladu. Také přivezené mopy k vyprání, případně jiný přivezený materiál 

bude předáván do skladu pouze ve vstupu. 

• Zaměstnancům, kteří mají určené místo v kanceláři v budově RPM a musí zde být přítomni, je zakázáno 

chodit do kanceláří ostatních.  

• Kuchyňky a jídelnu využívejte jednotlivě nebo pouze ve skupinkách podle kanceláří 

• Jídelnu mohou používat pouze zaměstnanci z 1. patra. 

• Pracovníci centrálního pracoviště RPM by se měli vyhýbat těm, kdo jsou zjevně nemocní respirační či 

podobnou chorobou. 

• Dodržovat základní hygienická pravidla nastavená na centrálním pracovišti RPM. 

• Dbát zvýšené pozornosti, zejména používat dezinfekci, pokud jsou v kontaktu s lidmi, u kterých je 

podezření na respirační či podobnou chorobu. 

• Pracovníci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny, tj. při 

kýchání a kašlání řádně užívat jednorázové kapesníky nebo v nouzi při kašlání a kýchání si zakrýt ústa 

paží/rukávem, nikoli rukou!  

• V případě podezření na možnou nákazu svojí osoby virem COVID-19 neprodleně informovat svého 

nadřízeného.  

• Pracovníkům pohybujícím se na centrále společnosti RPM Service je pohyb a výkon práce povolen 

pouze v rouškách, respirátorech, či s jinou ochranou pomůckou zakrývající nos a ústa. 

jednorázová rouška: 

 

Jednorázová rouška je funkční do zavlhnutí v okolí úst nebo znečištění okolí úst. Po použití se následně 

nečistí, a likviduje se. 

Bavlněné rouška (doma šitá), bavlněná maska bez filtru: 

 

 

 

Roušky a masky jsou funkční do zavlhnutí v okolí úst, nebo znečištění okolí úst. Bavlněnou roušku je možné 

používat opakovaně. Bavlněnou masku je možné používat opakovaně, pokud materiál a zpracování masky 

umožňuje její sterilizaci. Před opakovaným použitím, je zapotřebí roušku i masku sterilizovat vypráním 

minimálně na teplotu 60°, lépe vyvařením na teplotu 90°. Praní a vyváření provádějte po dobu min. 8 minut. Po 

uschnutí se rouška a maska musí sterilizovat žehlením na nejvyšší možnou teplotu.                             
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Filtrační masky, polomasky a respirátory třídy FFP1, FFP2, FFP3.  

 

Filtrační masky, polomasky a respirátory lze používat do znečištění filtru. Pokud materiál a zpracování filtrační 

masky, polomasky a respirátory umožňuje sterilizaci, je možné i jejich opakované používaní po provedení 

sterilizace.  Sterilizace se může provést buď působením horké páry po dobu mim. 15 minut, nebo chemickým 

postřikem. Na chemický postřik se používá alkoholový dezinfekční prostředek. Filtrační masky, polomasky a 

respirátory je možné opět používat až po úplném vyschnutí.  

 

• Umístnění informačních letáků o možné nákaze a prevenci před onemocněním. Umístění letáku 

se postupem správného mytí rukou a osušení rukou.  

• Mytí rukou se provádí mýdlem a usušení rukou se provádí především jednorázovými papírovými ručníky. 

Lze používat i bezoplachové dezinfekce 

• Pracovníci používají standartní ochranné pracovní pomůcky včetně jednorázových rukavic. 

• Navýšení četnosti a frekvence plošného úklidu způsobem mytím na vlhko.  

• Navýšení četnosti a frekvence čištění malých ploch a prostorů, kterých se může dotýkat potenciální 

nakažená osoba, nebo je jinak kontaminovat jako jsou vstupní dveře, prostor výtahu, zábradlí a madla, 

kliky dveří apod. Čištění se provádí otěrem budě čistícím anebo dezinfekčním roztokem. 

 

• Zvýšený důraz na čistotu a mytí rukou, osušení jednorázovým papírovým ručníkem a následným 

použitím bezoplachové dezinfekce. 

• Pracovníci používají standartní ochranné pracovní pomůcky včetně jednorázových rukavic. V případě 

styku s potenciálně nakaženou osobou je nutné použít ochranný jednorázový oblek, ochranné brýle, 

ochranou roušku  

• Plošný úklid se provádí ve zvýšené frekvenci. Součástí úklidu je plošná dezinfekce dle 

odsouhlaseného hygienického plánu. 

• Čistění malých ploch a prostorů se provádí ve zvýšené frekvenci pomocí dezinfekčního prostředku dle 

odsouhlaseného hygienického plánu. 

• Lze preventivně použít prostorovou (vzdušnou) dezinfekci.                                                  

• Vše se řídí PADNEMICKÝM PLÁNEM, navazuje se přímá spolupráce se složkami Integrovaným 

záchranným systémem, a s Krajskou hygienickou stanicí.  
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• Pracovníci používají ochranný jednorázový oblek, ochranné brýle, ochranný respirátor. 

• Provádí se celková plošná dezinfekce, dezinfekce všech malých ploch, a prostorová(vzdušná) 

dezinfekce.   

Co je to koronavirus? 

• Koronaviry (CoV) jsou „obalené viry“ patřící do podčeledi Coronavirinae v čeledi Coronaviridae, které 
způsobují onemocnění od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je respirační syndrom na 
Středním východě (MERS-CoV) a syndrom těžkých akutních dýchacích cest (SARS-CoV). Nový 
koronavirus (nCoV) je nový kmen, který dosud nebyl u lidí identifikován. 

 
Koronaviry se nejčastěji šíří z infikované osoby na ostatní následujícími způsoby: 

• vzduchem kašlem a kýcháním 

• blízkým osobním kontaktem, například dotykem nebo potřesením rukou 

• dotykem předmětu nebo povrchu, na kterým je virus, poté přenesením z rukou do úst, nosu nebo očí 

před mytím rukou   

• zřídka fekální kontaminací 

• Standardní doporučení WHO pro širokou veřejnost ke snížení expozice a přenosu řady nemocí jsou 

následující, mezi něž patří hygiena rukou a dýchacích cest a postupy bezpečnosti potravin: 

• Ruce často čistěte pomocí alkoholového přípravku na ruce nebo mýdla a vody. 

• Při kašlání a kýchání zakryjte ústa a nos ohnutým loktem nebo ubrouskem – ubrousek ihned vyhoďte a 

umyjte si ruce. 

• Vyvarujte se úzkého kontaktu s kýmkoli, kdo má horečku a kašel. Máte-li horečku, kašel a potíže 

s dýcháním, vyhledejte lékařskou péči včas a s poskytovatelem zdravotní péče sdílejte Vaši nedávnou 

cestovní historii. 

• Při návštěvě živých trhů v oblastech, kde se v současné době vyskytují případy nového koronaviru, se 

vyvarujte přímého nechráněného kontaktu s živými zvířaty a povrchy v kontaktu se zvířaty. 

• Je třeba se vyhnout konzumaci syrových nebo nedostatečně tepelně zpracovaných živočišných 

produktů. Se syrovým masem, mlékem nebo živočišnými orgány by se mělo zacházet tak, aby se 

předešlo křížové kontaminaci s nevařenými potravinami, v souladu se správnými postupy pro 

bezpečnost potravin. 

Jak se koronavirus přenáší?  

• Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. 
kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních 
dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví 
neustupujícími horečkami. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy 

se objeví projevy kašle.                                                                                                     

  Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější? 
 

• Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s  
  oslabenou imunitou                                                                                                         
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 Ochrání mě proti koronaviru textilní rouška? 
  

• Při kontaktu s pacientem s příznaky akutního respiračního onemocnění je třeba dodržovat standardní 
opatření proti přenosu infekčních agens kapénkami, zejména ochranu dýchacích cest (ústenka, resp. 
rouška), respirační etiketu při kašli, kýchání a smrkání, používání jednorázových kapesníků, a také 
hygienu rukou, a to u symptomatických pacientů i zdravotnického personálu, který je ošetřuje. Roušky 
jsou prospěšné zejména k tomu, aby již nemocný člověk nešířil nemoc dál kapénkovou cestou 
například při chřipce, která je v současné době na vzestupu.  

 

• Běžné papírové roušky pak chrání víc okolí před člověkem s rouškou, který by mohl být 
infekční, než daného člověka s rouškou před nakaženými kolem něj.  

 
• Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či 

zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 
106.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                     Ing. Roman Podhorský 

                                                                                      Generální ředitel RPM Service CZ a.s. 

 


