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RPM provozní oddělení – opatření k minimalizování rizika šíření 
nákazy virem COVID-19 

Prostory RPM – kanceláře, sklady, dílny, firemní vozidla 

• vedoucí pracovišť zajistí u vstupů do všech firemních prostorů dezinfekční gely na ruce, platí i 
u sdílených firemních vozidel 

• před vstupem do všech firemních prostorů si každý ošetří ruce dezinfekčním gelem 
• vedoucí pracovišť zajistí pro všechny svoje pracovníky dle aktuální situace ochranné pomůcky, 

které budou všichni pracovníci ve všech společných vnitřních prostorech používat 
• 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.15min 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, platí i u sdílených firemních vozidel, 
kde postačí i dezinfekční ubrousky 

• vedoucí pracovišť dle aktuální situace může nastavit 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  

Prostory, kde RPM zabezpečuje úklidové služby a servisní služby 

• provozní manažer si vyžádá od klienta opatření a aktuální pokyny, které máme v rámci jeho 
prostorů dodržovat, dále aktivně komunikuje se zástupcem klienta a koordinuje požadovaný 
aktuální nastavený režim, informuje servisního technika  

• 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 v šanonu u sebe 

• pokud bude klient požadovat, aby jakákoli podepsaná opatření byla k dispozici na jeho zakázce, 
provozní manažer RPM si zajistí její fotodokumentaci 

• dle dohody s klientem provozní manažer zajistí pro všechny svoje pracovníky dle aktuální 
situace ochranné pomůcky, kontroluje jejich používání a údržbu 

• dle dohody s klientem na vybraných zakázkách zajistí provozní manažer bezkontaktní zdravotní 
teploměr, který se bude používat před vstupem zaměstnanců a dodavatelů RPM do prostor 
klienta  

• pokud při požadované kontrole klientem před vstupem nebo již v rámci prostoru 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.2m, 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, 
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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, tuto činnost již zajišťuje RPM 
• v případě nedostatku originálních obalů dezinfekce je provozní manažer povinný neoriginální 

obal viditelně popsat přesným názvem přípravku, který obal obsahuje 
• v případě změny a především omezování rozsahu prací klientem provozní manažer informuje 

svého oblastního manažera, který společně s regionálním manažerem nastaví nový rozsah 
služby, prostudují smluvní nastavení a informují klienta dočasnou cenovou nabídkou (při 
dočasné rekalkulaci nezapomínat na fixní náklady spojené se zakázkou), regionální manažer se 
řídí dohodou konzultovat zakázky nad 10.000,-Kč bez DPH za měsíc se svým provozním 
ředitelem 

• všichni provozní manažeři provozu dle aktuální situace a podmínek na zakázce zajistí minimální 
kontakt všech spolupracovníků v prostorech klienta i v zázemí RPM 

Manažeři RPM 

• všichni provozní manažeři jsou povinni se seznamovat s novinkami zveřejněnými na níže 
uvedených odkazech  

http://www.mzcr.cz 

a sledovat aktuální pokyny a opatření na firemních stránkách 

https://rpmservice.cz/covid19/ 

, informace o aktualizaci budou předem rozeslané na firemní mailové adresy 

 
• na serveru RPM využívat uložené dokumentace k viru COVID-19 (hygienické a úklidové plány, 

technologické postupy, dodavatelé celoplošné dezinfekce, dokumentace k dezinfekčním 
prostředkům a ochranným pomůckám apod.) 

• regionální manažer seznámí všechny svoje manažery se všemi opatřeními RPM a zajistí od 
všech podpis „Prohlášení o zdravotní způsobilosti a seznámení s opatřením RPM“, podepsané 
prohlášení bude archivovat v šanonu u sebe (jedná se o PM, OBM, asistentky)  

• 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“, 
podepsané prohlášení bude archivovat v šanonu u sebe (jedná se o ST, asistentku) 

• každý manažer a ST si zajistí dle aktuální situace ochranné pomůcky, bude tyto pomůcky 
používat ve všech vnitřních firemních společných prostorech, dále dle potřeby tak, aby zamezil 
svému nakažení nebo nakažení svého okolí 

• všechny mimořádné požadavky jako nadstandardní zásoby, ochranné pomůcky, investice do 
vybavení apod. konzultujte s provozním ředitelem 

• všichni manažeři provozu dle aktuální situace zajistí minimální kontakt se všemi 
spolupracovníky 

Povinné testování zaměstnanců RPM 

• Testování se provádí dle aktuálního požadavku MZCR, podrobnější informace a 
podklady Vám bude zasílat centrála RPM 


