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Vážení obchodní partneři, 

v souvislosti s vyhlášením stavu nouze přijala naše společnost 

preventivní opatření s cílem ochránit nás všechny před nákazou 

koronavirem a snížit tak rizika na minimum. Tato doba je 

zatěžkávací zkouškou pro nás všechny, a my nadále chceme být 

odpovědným zaměstnavatelem a obchodním partnerem, který 

bude plnit své závazky. Naší povinností je chránit své 

zaměstnance a hlavně pak rizikové skupiny zaměstnanců 

(senioři, lidé s chronickým onemocněním, těhotné apod.).  

 

Žádáme všechny o respektování a dodržování níže uvedených 

opatření, protože pouze odpovědným chováním nás všech 

můžeme ten boj vyhrát. 

 

Níže uvedená bezpečnostní opatření jsou platná od 1. 4. 2020 

do odvolání. 
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Vstup na pracoviště pouze s rouškou 

Všichni zaměstnanci budou mít po celou dobu v práci roušku neustále 

nasazenou. Výjimku tvoří zaměstnanci se samostatnou kanceláří (platí pouze 

do vstupu jiné osoby) a čas strávený v uzavřeném vozidle nebo pracovním 

stroji. Zaměstnanec je nadále odpovědný za udržování funkčnosti roušky 

(pravidelná výměna, praní minimálně na 60 stupňů, vyžehlení na nejvyšší 

stupeň teploty).  

 

Omezení osobního kontaktu 

Zaměstnanci omezí veškeré obchodní schůzky, jednání, kontakt s odběrateli 

nebo zákazníky na minimum a řeší záležitosti výhradně prostřednictvím  

e-mailu, telefonu nebo videokonferencí. Nepodávají si ruce a drží si rozumný 

odstup od ostatních (min. 2 m).  

S účinností od 16. 3. 2020 do odvolání je zakázán volný pohyb zaměstnanců 

MIMO jejich přidělená pracoviště (neplatí pro realizaci projektů). Zaměstnanci 

se budou pohybovat pouze ve svých pracovních týmech, a nebude docházet ke 

změnám a přesunům. 

 

Porady 

Porady jsou možné v přiměřeném počtu osob s dodržením minimálního odstupu 

mezi pracovníky, a to 2 m. 

 

Návštěvy 

S účinností od 13. 3. 2020 do odvolání je zakázán vstup všem návštěvám do 

objektů skupiny ELTODO. Zaměstnanci by měli veškeré záležitosti řešit 

prostřednictvím alternativní formy komunikace (telefon, e-mail, 

videokonference). 

 

Zákaz vstupu na pracoviště při příznacích onemocnění 

Zaměstnanci je zakázán vstup na pracoviště v případě projevu jakékoliv 

nemoci. Zaměstnanec se spojí se svým nadřízeným pracovníkem ohledně 

dalšího postupu (home-office, pracovní neschopnost, apod.).  Žádáme všechny, 

aby žádné onemocnění nepřecházeli, a setrvali doma do zlepšení jejich 

zdravotního stavu nebo vyloučení nákazy koronavirem. 

 

Zaměstnanec s příznaky nakažení virem COVID – 19 

Pokud se u zaměstnance objeví příznaky, které jsou typické u viru COVID – 19 

(únava, teplota, dušnost, kašel), neprodleně telefonicky kontaktuje příslušnou 

hygienickou stanici a neosobní cestou (telefon, e-mail) svého nadřízeného. 

Zároveň zašle tuto informaci na email covid@eltodo.cz.  

 

 

mailto:covid@eltodo.cz


 
 

 

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PLATNÁ PRO CELOU SKUPINU ELTODO  

Organizace práce v kanceláři 

Pokud je v kanceláři 2 a více zaměstnanců, budou udržovat přiměřený odstup, 

případně se po dohodě se svým nadřízeným budou zaměstnanci střídat nebo 

využívat home-office. Všechny zaměstnance žádáme, aby si pravidelně myli 

ruce a využívali desinfekční prostředky, které jsou volně k dispozici. 

 

Školení a nábor zaměstnanců 

S účinností od 13. 3. 2020 do odvolání se ruší všechna školení, kurzy  

a semináře (externí i interní). Nebudou se konat žádné pohovory (domluvené 

pohovory budou zrušeny). Současné inzeráty jsou nadále vystaveny. 

Vhodnému uchazeči bude zaslán e-mail s tím, že bude kontaktován po 

skončení nouzového stavu. Nástup nových zaměstnanců je možný pouze 

výjimečně, a to pouze po schválení představenstvem společnosti ELTODO, a.s. 

 

Pravidelná desinfekce prostor 

Společnost zajistí distribuci desinfekčních prostředků mezi zaměstnance. 

Každý pracovník odpovídá za pravidelnou desinfekci svého pracovního 

prostředí (stůl, klávesnice apod.). 

 

Omezit využívání šaten  

Zaměstnanci by měli pro převlékání využívat domácí prostředí. 

 
 

 

 

 

 

Pevně věříme, že tuto situaci společnými silami zvládneme, 

a aktuální opatření nebudou mít velké dopady na chod společnosti.  

Všem přejeme hlavně hodně zdraví, sil a víry, že toto období bude brzy za 

námi! 


