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RPM centrála společnosti – opatření k minimalizování rizika 
rozšíření nákazy virem COVID-19 

 

 

Pokyn se týká osob pohybujících se v objektu centrály společností RPM, zejména pak oddělení mzdové 
a finanční účtárny, oddělení administrativy, obchodního a marketingového oddělení a divize FM. 
Ostatní osoby s výskytem v prostorách centrály nevyjímaje.  

 
Zodpovědnost: 

• Všichni vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení jsou povinni se seznámit s dokumenty 
zveřejněnými na níže uvedeném odkaze a seznámit s jejich zněním ve zjednodušené formě své 
podřízené:  
 https://koronavirus.mzcr.cz 
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 
 

• 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 - toto nařízení není již platné 
• 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, pokud si 

soukromé zboží objednáte, musíte jej převzít mimo budovu RPM. Případný dovoz stravování 
si převezměte osobně na recepci. - toto nařízení není již platné 

• Zaměstnancům, kteří nejsou trvale zaměstnáni v budově RPM doporučujeme omezit 
přítomnost v kanceláři na nezbytné minimum. 

• Všem zaměstnancům a osobám přicházejícím do budovy RPM je na recepci k dispozici 
desinfekční gel na ruce, kterým si při příchodu do budovy vždy ošetří ruce. 

• 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, kompletní 
opatření je uložené na: http://rpmservice.cz/covid19/ 

• 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 - toto nařízení není již platné 

• Provozním manažerům není povoleno cokoli předávat nebo přebírat na recepci - toto nařízení 
není již platné 

• 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. - toto nařízení není již platné 

https://koronavirus.mzcr.cz/


 

V Praze 10.3.2022, Kubánek Pavel 
  

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

zakázáno chodit do kanceláří ostatních.  -toto nařízení není již platné 
• Kuchyňky a jídelnu využívejte jednotlivě nebo pouze ve skupinkách podle kanceláří. -toto 

nařízení není již platné 
• 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.  

• Pohyb ve společných prostorách budovy RPM je povolen pouze s respirátorem FFP2, FFP3, 
nanorouškou nebo chirurgickou rouškou - nařízení není již od 14.3.2022 platné 

• Všichni zaměstnanci RPM se musí řídit aktuálními Metodickými pokyny pro povinné testování 
na COVID -19 - toto nařízení není již platné 

• Všichni zaměstnanci RPM jsou povinni 1x za týden na recepci vyplnit čestné prohlášení o 
provedeném negativním testu ( antigenní nebo PCR ), prodělané nemoci COVID - 19 nebo 
očkování.- toto nařízení není již platné 

• Zaměstnanci, kteří jsou v ochranné lhůtě 180 dní od prodělání nemoci vyplní prohlášení na 
recepci budovy RPM pouze 1x a ohlídají si sami ukončení ochranné lhůty. - toto nařízení není 
již platné 

• Zaměstnanci, kteří nejsou v ochranné lhůtě a nemají ukončené očkování mají antigenní testy 
k dispozici na recepci budovy RPM, a mají povinnost jednou za týden vyplnit čestné prohlášení. 
- toto nařízení není již platné 

• Zaměstnanci, kteří mají ukončené očkovaní vyplní čestné prohlášení na recepci budovy RPM 
pouze jednou - toto nařízení není již platné. 

• Všichni zaměstnanci při vstupu do budovy RPM bez vyzvání předají na recepci níže 
požadované dokumenty: - toto nařízení není již platné 
Všichni zaměstnanci RPM při vstupu do budovy jsou povinni na recepci předat kopii o 
provedeném negativním testu (antigenní nebo PCR), prodělané nemoci COVID - 19 nebo 
očkování. Zaměstnanec, který tento dokument na recepci neodevzdá, nebude do budovy 
vpuštěn. 

• Toto opatření nahrazuje podpisové listiny na recepci RPM. - toto nařízení není již platné 
• Zaměstnanci, kteří jsou v ochranné lhůtě 180 dní od prodělání nemoci doloží: Certifikát o 

prodělané nemoci Covid -19 který lze stáhnout na ocko.uzis.cz (Očkovací portál občana). 
• Zaměstnanci, kteří nejsou v ochranné lhůtě a nemají ukončené očkování mají povinnost jednou 

za týden doložit potvrzení o negativním testu – formulář je k dispozici na recepci RPM, test 
si každý musí zajistit sám. - toto nařízení není již platné 

• Zaměstnanci, kteří mají ukončené očkovaní doloží: Certifikát o očkování, který lze stáhnout 
na  ocko.uzis.cz (Očkovací portál občana).  

Povinné testování zaměstnanců RPM 

https://ocko.uzis.cz/
https://ocko.uzis.cz/
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• Testování se provádí dle aktuálního požadavku MZCR, podrobnější informace a 
podklady Vám bude zasílat centrála RPM - toto nařízení není již platné 

Aktuální informace platné od 14.3.2022 

• Pohyb ve společných prostorách budovy RPM je povolen bez respirátorů FFP2, FFP3, 
nanoroušek nebo chirurgických roušek - nařízení je od 14.3.2022 platné 

• V případě podezření na možnou nákazu svojí osoby virem COVID-19 je možné si na recepci 
RPM nebo ve skladu RPM vyzvednout ANTG test, pokud bude výsledek negativní, a respirační 
choroba by přetrvávala, prosíme o dodržování základních hygienických pravidel, a pohybovat 
se v budově RPM pouze s respirátorem FFP2, FFP3 nebo nanorouškou. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


