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Anotace: 

Norma je vydávána z důvodu prevence a zamezení šíření onemocnění COVID-19 

způsobeného koronavirem v Dopravním podniku Ostrava a.s. 

I. Úvodní ustanovení 

Rozhodnutí představenstva společnosti stanovuje pravidla chování pro zaměstnance 

v souvislosti s vydáním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 3. 2020, 

č. j. MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, jež upravuje povinnosti osob navracejících se z území 

Italské republiky (dále jen „mimořádné opatření“)(viz příloha č. 1). 

II. Stať normy 

II.1 Povinnosti zaměstnanců 

Zaměstnanec, který v souladu s mimořádným opatřením, kontaktoval svého poskytovatele 

lékařských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a v případě že mu byla nařízena 

karanténa, je povinen učinit následující: 

 

a) Bezodkladně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným způsobem 

umožnující dálkovou komunikaci, svému nadřízenému. V případě, že se zaměstnanci 

nepodaří spojit se se svým nadřízeným, je povinen toto oznámit na dopravní dispečink 

(tel.: 59 740 1250 nebo 59 740 1252).; 

b) Sdělit svému nadřízenému jméno nebo název svého poskytovatele lékařských služeb v 

oboru všeobecné praktické lékařství a jeho sídlo; 

c) Dodržovat podmínky nařízené karantény, zejména nestýkat se s dalšími zaměstnanci. 

 

Zaměstananci, u kterých se začnou projevovat příznaky chřipkového onemocnění (typicky 

zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest svalů, únava), jsou povinni postupovat totožně dle 

ustanovení písm. a) a b) čl. II.1 této normy a zároveň se nestýkat s dalšími zaměstnanci. 

II.2 Povinnosti vedoucích zaměstnanců 

Vedoucí zaměstnanci, kteří přijali informaci o stavu svých podřízených zaměstnanců 

v souvislosti s karanténními opratřeními, jsou povinni tuto informaci bezodkladně předat 

vedoucímu oddělení personalistika. 

 

II.3 Postup při nemožnosti kontaktovat lékaře před nástupem na směnu 

Účelem vydání mimořádného opatření je vymezení pravidla, že před nástupem do práce je 

zaměstnanec povinen kontaktovat svého lékaře a řídit se jeho pokyny.  

 

V případě, že se zaměstnanci před nástupem na směnu nepodaří kontaktovat svého 

poskytovatele lékařských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (např. zaměstnanec se 

vrátí z dovolené v pátek odpoledne a směnu má nařízenou na sobotu či neděli), je tento povinen 

postupovat totožně dle ustanovení písm. a) a b) čl. II.1 této normy (tj. kontaktovat svého 

nadřízeného nebo dopravní dispečink) a zároveň se nestýkat s dalšími zaměstnanci.  

 

V tomto případě bude tato nepřítomnost zaměstnance na pracovišti posuzována jako překážka 

v práci na straně zaměstnavatele. 
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II.4 Žádost 

S ohledem na vývoj epidemiologické situace zaměstnavatel žádá všechny zaměstnance, aby 

zvážili a případně se vyvarovali cest do rizikových oblastí (ke dni vydání této normy zejména 

Čínská lidová republika, Italská republika). 

 

III. Seznámení s obsahem normy 

S obsahem této normy budou seznámeni všichni zaměstnanci. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

Kontrolou dodržování obsahu této normy jsou pověřeni vedoucí všech útvarů. 

Za dodržování aktuálnosti obsahu této normy zodpovídá vedoucí odboru lidské zdroje. 

 

V. Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 3. 2020, č. j. MZDR 

10381/2020-1/MIN/KAN 


