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COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků 

Souvislosti a rozsah pokynů 
Cílem těchto nezávazných pokynů je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a 
zdraví v pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo. Poskytují rady 
v těchto oblastech: 

Vyhodnocení rizik a vhodných opatření 
 minimalizování expozice vůči onemocnění COVID-19 
 obnovení pracovní činnosti po období uzavření pracoviště 
 zvládání vysoké míry nepřítomnosti na pracovišti 
 řízení pracovníků pracujících z domova 

Zapojení pracovníků 

Péče o nemocné pracovníky 

Plánování a poučení do budoucna 

Dobrá informovanost 

Informace pro jednotlivá odvětví a povolání 

Pokyny obsahují příklady obecných opatření, která mohou v závislosti na konkrétní pracovní situaci 
pomoci zaměstnavatelům při obnovování činností dosáhnout vhodného bezpečného a zdravého 
pracovního prostředí. 

Tento dokument poskytuje odkazy na relevantní informace agentury Evropské unie pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a obsahuje seznam zdrojů od různých poskytovatelů, které se finálně zaměřují 
na různá průmyslová odvětví a povolání. Upozorňujeme, že se informace v těchto pokynech nevztahují 
ke zdravotnickým zařízením, pro které jsou k dispozici konkrétní instrukce (např. Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí, WHO, Centra pro kontrolu nemocí). 

V případě jakýchkoli konkrétních otázek nebo obav, které nejsou předmětem tohoto dokumentu, 
vyhledejte informace, které poskytují lokální úřady, např. orgán zdravotní péče nebo úřad práce. 

 

Úvod 
V důsledku pandemie nového onemocnění koronavirem 2019 (COVID-2019) zavedla většina členských 
států Evropské unie (EU) řadu opatření v boji proti šíření této choroby, včetně opatření, která se týkají 
pracovišť. Během této krize je vážně zasažena pracovní sféra, a proto se musí všechny vrstvy 
společnosti – včetně podniků, zaměstnavatelů a sociálních partnerů – zapojit, aby chránily pracovníky, 
jejich rodiny a společnost jako celek. 

Povaha a rozsah omezení, jako například pozastavení nepodstatných činností, se mezi členskými státy 
EU a odvětvími liší, ale podstatná část pracovníků musí buď pracovat z domova, nebo pokud jejich práci 
nelze provádět na dálku, zůstat doma, často v rámci dohody o náhradě příjmu. 

Jakmile opatření fyzického distancování dosáhnou dostatečného snížení míry přenosu onemocnění 
COVID-19, státní správy povolují postupné obnovení pracovních činností. Proces obnovování probíhá 
postupně, zprvu činnosti považovány za nezbytné pro ochranu zdraví a hospodářství a nakonec 
činnosti, které lze efektivně vykonávat při práci z domova. Bez ohledu na to, jak a do jaké míry se 
obnovují běžné pracovní činnosti, je však velmi pravděpodobné, že některá opatření zůstanou po 
určitou dobu v platnosti, aby se zabránilo prudkému nárůstu počtu infikovaných (COVID-19: pokyny pro 
pracoviště). Dále je také možné, že nárůst infekcí v budoucnu bude v některých případech vyžadovat 
opětovné zavedení omezujících opatření. 

Krize COVID-19 vyvíjí tlak na zaměstnavatele i pracovníky, ať už museli ve velmi krátké době zavést 
nové postupy a činnosti, nebo pozastavit práci a obchodní činnost. Strategický rámec EU pro ochranu 
zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 poskytuje praktickou podporu pro návrat na 
pracoviště: vhodná preventivní opatření pomohou dosáhnout bezpečného a zdravého návratu do práce 
po uvolnění fyzických distančních opatření a také přispějí k potlačení přenosu onemocnění COVID-19. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html?deliveryName=USCDC-10_4-DM23416
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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Aktualizujte hodnocení rizik a přijměte příslušná opatření 
Stejně jako za běžných pracovních podmínek jsou identifikace a hodnocení rizik ve fyzickém i 
psychosociálním pracovním prostředí výchozím bodem pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) v rámci opatření proti onemocnění COVID-19. Zaměstnavatelé jsou povinni revidovat 
hodnocení rizik v případě změny pracovního procesu a zvážit všechna rizika, včetně těch, která mají 
vliv na duševní zdraví. Při revizi hodnocení rizik má být věnována pozornost jakýmkoli odchylkám nebo 
situacím, které způsobují problémy, a tomu, jak mohou organizaci pomoci být k nim v budoucnu 
odolnější. Pamatujte na význam zapojení pracovníků a jejich zástupců do revize hodnocení rizik a 
vyzvěte i poskytovatele služeb v oblasti zdravotní péče na pracovišti nebo v oblasti prevence rizik 
spojených s výkonem povolání, pokud jej máte. Jako vstup pro vaše hodnocení si od veřejných orgánů 
vyžádejte aktuální informace o prevalenci onemocnění COVID-19 ve vaší oblasti. Po aktualizaci 
hodnocení rizik je dalším krokem vytvoření akčního plánu s příslušnými opatřeními. Níže uvádíme 
několik příkladů témat souvisejících s onemocněním COVID-19, které je třeba zvážit při sestavování 
takového akčního plánu. 

Minimalizování expozice vůči onemocnění COVID-19 na pracovišti 
Zavádění bezpečných pracovních postupů k omezení expozice vůči onemocnění COVID-19 na 
pracovišti vyžaduje provést nejprve vyhodnocení rizik a poté zavedení hierarchie kontrol. To znamená 
zavedení kontrolních opatření, která primárně eliminují riziko, a pokud to není možné, minimalizují 
expozici pracovníků. Nejprve začněte s kolektivními opatřeními a v případě potřeby je doplňte 
individuálními opatřeními, například osobními ochrannými prostředky (OOP). Níže uvádíme několik 
příkladů kontrolních opatření, avšak ne všechna z nich budou vzhledem ke své povaze aplikovatelná 
na všechna pracoviště nebo práce. 

 Provádějte zatím jen práci nezbytně nutnou; některé činnosti je možné odložit na dobu, kdy 
bude riziko nižší. Pokud je to možné, poskytujte místo osobního přístupu služby na dálku 
(telefon nebo video). Zajistěte, aby byli na pracovišti přítomni pouze pracovníci, kteří jsou pro 
práci nezbytní, a minimalizujte přítomnost třetích osob. 

 Pokud je to možné, omezte fyzický kontakt mezi pracovníky (např. během schůzek nebo během 
přestávek). Izolujte pracovníky, kteří mohou bezpečně vykonávat své úkoly sami a kteří 
nevyžadují speciální vybavení nebo nepřemístitelné přístrojové vybavení. Kdykoli je to možné, 
zajistěte, aby například pracovali sami ve volné kanceláři, místnosti pro personál, jídelně nebo 
zasedací místnosti. Pokud je to možné, požádejte rizikové pracovníky, aby pracovali z domova 
(starší lidé a osoby s chronickými onemocněními (včetně hypertenze, plicních nebo srdečních 
potíží, cukrovky nebo kteří podstupují léčbu nádorového onemocnění nebo jinou imunosupresi) 
a těhotné pracovnice). Zaměstnanci s vysoce rizikovými blízkými rodinnými příslušníky mohou 
rovněž potřebovat pracovat na dálku. 

 Eliminujte, a pokud to není možné, omezte fyzický kontakt se zákazníky a mezi nimi. Například 
prostřednictvím on-line nebo telefonických objednávek, bezkontaktního doručování nebo 
regulovaného vstupu (aby zároveň nedocházelo ke shlukování venku) a fyzických odstupů 
uvnitř i vně budov. 

 Při dodávce zboží rovněž postupujte vyzvednutím nebo doručením vně budovy. Instruujte řidiče 
o správné hygieně v kabině a poskytněte jim vhodný dezinfekční gel a ubrousky. 
Doručovatelům musí mít umožněno používat zařízení, jako jsou toalety, kavárny, šatny a 
sprchy, i když s příslušnými preventivními opatřeními (například vždy pouze jeden uživatel a 
pravidelný úklid). 

 Umístěte mezi pracovníky nepropustnou bariéru, zejména pokud nejsou schopni dodržet 
vzdálenost dvou metrů od sebe. Bariéry mohou být cíleně vyrobeny k danému účelu nebo 
improvizovaně, za pomoci např. plastové fólie, příčky, posuvných skříní nebo pomocí 
skladovacích jednotek. Je třeba se vyvarovat předmětů, které nejsou pevné nebo mají otvory 
(například rostliny v květináčích nebo vozíky) a předmětů, které vytváří nová rizika (například 
zakopnutí, padající předměty). Pokud nelze použít bariéru, má být vytvořen dostatečný prostor 
mezi pracovníky například zajištěním alespoň dvou prázdných stolů z každé strany. 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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 Pokud je nevyhnutelný blízký kontakt, udržujte jej pod dobu kratší než 15 minut. Omezte kontakt 
mezi jednotlivými pracovními skupinami na začátku a na konci směny. Zajistěte načasování 
přestávek na jídlo tak, aby byl snížen počet lidí, kteří společně sdílejí jídelnu, místnost pro 
personál nebo kuchyňku. Zajistěte, aby byl v koupelnách a převlékárnách přítomen vždy jen 
jeden pracovník. Na hlavní dveře umístěte cedulku označující, že je jedna z toalet obsazena, 
aby bylo zaručeno, že vždy vstoupí pouze jedna osoba. Uspořádejte směny tak, aby se počítalo 
i s dobou úklidu a sanitárních prací. 

 Na určená místa dodávejte mýdlo a vodu nebo vhodné dezinfekční prostředky na ruce a 
instruujte pracovníky, aby si často umývali ruce. Pracovní prostory často čistěte, zejména pulty, 
kliky dveří, nástroje a další povrchy, kterých se lidé často dotýkají, a pokud je to možné, zajistěte 
dobré odvětrávání. 

 Vyvarujte se nadměrného pracovního zatížení úklidového personálu přijetím vhodných 
opatření, například přidělením dalšího personálu k provádění úklidu a požádáním pracovníků, 
aby opouštěli svůj pracovní prostor uklizený. Pracovníkům poskytněte hygienické utěrky a 
nádoby na odpad s plastovými sáčky, aby je bylo možné vyprázdnit bez kontaktu s obsahem. 

 Pokud jste identifikovali riziko infekce navzdory všem proveditelným bezpečnostním opatřením, 
zajistěte veškeré potřebné osobní ochranné prostředky (OOP). Je důležité vyškolit pracovníky 
ve správném používání OOP a zajistit, aby se řídili dostupnými pokyny pro používání 
obličejových masek a rukavic. 

 U vstupu na pracoviště a v dalších viditelných oblastech umístěte plakáty vyzývající k pobytu 
doma v případě nemoci, plakáty s pravidly chování v případě kašle a kýchání a popisující 
hygienu rukou. 

 Usnadněte pracovníkům využívání individuální dopravy namísto hromadné dopravy, například 
zpřístupněním parkoviště nebo místa pro bezpečné uložení jízdních kol, a vyzvěte pracovníky, 
aby chodili do práce pěšky, pokud je to možné. 

 V případě potřeby zaveďte interní předpisy týkající se flexibilní dovolené a práce na dálku, aby 
došlo k omezení přítomnosti na pracovišti. 

Další informace o přípravě pracoviště na onemocnění COVID-19 naleznete v příručce COVID-19: 
pokyny pro pracoviště, včetně informací jak postupovat, pokud se na pracovišti nachází osoba 
s onemocněním COVID-19 a rady ohledně cestování a schůzí. K dispozici jsou informace pro 
„přeshraniční a vyslané pracovníky“ (osoby, které pracují v jedné zemi a pravidelně se vracejí do země, 
kde mají bydliště). 

Obnovení pracovní činnosti po období uzavření pracoviště 
Pokud bylo vaše pracoviště po určitou dobu uzavřeno z důvodů souvisejících s onemocněním COVID-
19, vytvořte plán pro opětovné zahájení práce, s ohledem na zdraví a bezpečnost na pracovišti. Ve 
svém plánu byste měli zvážit následující okolnosti: 

 Aktualizujte hodnocení rizik jak je popsáno výše a přečtěte si příručku COVID-19: pokyny pro 
pracoviště. 

 Dříve než plně obnovíte pracovní činnost a dříve než se zaměstnanci vrátí na pracoviště, 
proveďte úpravy v uspořádání pracoviště a v organizaci práce, které sníží přenos onemocnění 
COVID-19. Zvažte obnovení činnosti po etapách, aby bylo možné provést náležité úpravy. 
Nezapomeňte informovat pracovníky o provedených změnách dříve než začnou pracovat a 
pokud je to potřeba, poskytněte jim nové pokyny a školení. 

 Obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče a zdravotního a bezpečnostního poradce a 
projednejte s nimi svůj plán. 

 Zvláštní pozornost věnujte vysoce rizikovým pracovníkům a buďte připraveni ochránit nejvíce 
zranitelné, včetně starších osob a osob s chronickými onemocněními (včetně hypertenze, 
plicních nebo srdečních potíží, cukrovky nebo těch, kteří podstupují léčbu nádorového 
onemocnění nebo jinou imunosupresi) a těhotných pracovnic. Věnujte pozornost rovněž 
pracovníkům, jejichž blízcí rodinní příslušníci jsou vysoce rizikoví. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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 Zvažte poskytnutí podpory pracovníkům, kteří mohou trpět úzkostí nebo stresem. Podpora by 
mohla představovat častější dotazy vedoucích pracovníků na to, jak se zaměstnanci cítí, 
usnadnění výměn mezi pracovníky a přátelskou spolupráci na pracovišti, provádění změn 
v organizaci práce a pracovních úkolech, včetně zavedení programu asistence pro 
zaměstnance nebo službu koučinku, jakož i nabídku kontaktu se závodním lékařem. Uvědomte 
si, že pracovníci mohli projít traumatickými událostmi, jako je vážné onemocnění nebo smrt 
příbuzného nebo blízké osoby, nebo mohou mít finanční potíže nebo problémy v rovině 
osobních vztahů. 

 Pracovníci, kteří se vracejí na pracoviště po období izolace, ať už šlo o individuální opatření 
nebo o součást kolektivní izolace, se pravděpodobně budou obávat zejména rizika nákazy. Tyto 
obavy – zvláště pokud došlo ke změnám v zaměstnání – mohou mít za následek stres a 
duševní problémy. Pokud jsou zavedena fyzická distanční opatření, duševní problémy jsou 
nejen pravděpodobnější, ale rovněž nefungují obvyklé obranné mechanismy, například 
vymezení osobního prostoru nebo sdílení problémů s ostatními (viz Návrat do zaměstnání po 
pracovní neschopnosti kvůli problémům s duševním zdravím). Poskytujte pracovníkům 
informace ve veřejně dostupných zdrojích podpory a poradenské služby. Organizace Mental 
Health Europe poskytuje informace o tom, jak pečovat o duševní zdraví a jak se vypořádat 
s hrozbou onemocnění COVID-19. 

 Pracovníci se mohou obávat zvýšeného rizika nákazy na pracovišti a nemusí se chtít vrátit. Je 
důležité porozumět jejich obavám a poskytnout jim informace o přijatých opatřeních a podpoře, 
kterou mají k dispozici. 

Zvládání vysoké míry nepřítomnosti na pracovišti 
V závislosti na míře výskytu infekce ve vašem regionu a platných protokolech může být mnoho 
pracovníků nepřítomných kvůli onemocnění COVID-19. Pokud je pracovník v domácí izolaci v rámci 
preventivních opatření, může být schopen pokračovat ve své práci na dálku (viz níže), nebo pokud tomu 
tak není, nebude moci po určitou dobu pracovat. 

Pracovníci, u kterých je potvrzeno onemocnění COVID-19, budou nepřítomní a nebudou schopni 
pracovat podstatně déle. Pracovníci, kteří vážněji onemocní, mohou po vyléčení infekce vyžadovat další 
období rehabilitace. Kromě toho mohou být někteří pracovníci nepřítomni kvůli péči o příbuznou osobu. 

 Nepřítomnost většího počtu pracovníků, i když pouze dočasná, může závažně ovlivnit 
pokračování činností. I když by měli být dostupní pracovníci flexibilní, je důležité, aby se 
nenacházeli v situaci, která by ohrozila jejich zdraví nebo bezpečnost. Udržujte veškeré 
dodatečné pracovní zatížení na co nejnižší úrovni a ujistěte se, že netrvá příliš dlouho. Přímí 
nadřízení hrají důležitou roli při vyhodnocování situace a zajišťování toho, aby jednotliví 
pracovníci nebyli přetíženi. Respektujte pravidla a dohody o pracovní době a době odpočinku 
a umožněte pracovníkům právo „odpojit se“ v době, kdy jsou mimo zaměstnání. 

 Při uzpůsobování práce tak, aby zohledňovala omezený počet pracovníků, například 
zavedením nových metod a postupů a změnou rolí a zodpovědností, zvažte, zda zaměstnanci 
nepotřebují další školení a podporu, a ujistěte se, že jsou všichni pracovníci způsobilí k plnění 
úkolu, který se od nich očekává. 

 Důkladně vyškolte pracovníky v základních výkonech tak, aby pracoviště mohlo fungovat, i 
když klíčoví pracovníci chybí. 

 V případě zaměstnanců přijatých na dobu určitou je důležité informovat zaměstnance o rizicích 
na pracovišti a pokud je to nezbytné, poskytnout jim školení. 

https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
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Řízení pracovníků pracujících z domova 
V rámci fyzických distančních opatření přijatých ve většině členských států EU je pracovníkům nabízena 
nebo je od nich vyžadována práce z domova, pokud to povaha jejich práce umožňuje. Pro většinu 
pracovníků je to první zkušenost s prací na dálku, a jejich pracovní prostředí bude pravděpodobně 
v mnoha ohledech ve srovnání s původním pracovištěm nedostatečné. Rozsah, v jakém lze domácí 
prostředí uzpůsobit, se bude lišit v závislosti na situaci pracovníka a na čase a zdrojích dostupných pro 
toto uzpůsobení. 

Rady, jak zůstat při práci z domova v bezpečí a zdraví, naleznete zde, ale většinou jsou zaměřeny na 
pracovníky, kteří pracují na dálku pravidelně nebo dlouhodobě. Níže uvádíme několik návrhů jak 
minimalizovat rizika pro pracovníky, kteří nebyli schopni své domácí pracoviště správně uzpůsobit. 

 Proveďte vyhodnocení rizik za účasti pracovníků, kteří pracují na dálku, a jejich zástupců. 
 Umožněte zaměstnancům, aby si dočasně zapůjčili domů vybavení, které používají v práci 

(pokud je sami nedokážou vyzvednout, zvažte zajištění jeho dodání). Vybavení může zahrnovat 
položky jako například počítač, monitor, klávesnici, myš, tiskárnu, židli, opěrku nohou nebo 
lampu. Uchovávejte záznamy o zapůjčení jednotlivých položek, aby nedošlo po návratu do 
zaměstnání k nejasnostem. 

 Poskytněte pracovníkům na dálku návod, jak doma zřídit pracovní stanici, který bude pokud 
možno odpovídat požadavkům na dobrou ergonomii, tj. dobrému držení těla a častému pohybu. 

 Vybízejte pracovníky k pravidelným přestávkám (přibližně každých 30 minut), aby vstali, 
pohybovali se a protahovali se. 

 Při používání počítačového vybavení a softwaru poskytněte pracovníkům IT podporu. Nástroje 
pro telekonference a videokonference se mohou stát pro práci nezbytnými, ale pro pracovníky, 
kteří nejsou zvyklí je používat, mohou být problematické. 

 Zajistěte dobrou komunikaci na všech úrovních pracoviště, včetně komunikace s pracovníky, 
kteří pracují z domova. Dobrá komunikace zahrnuje jak strategické informace poskytované 
vrcholovým vedením, tak úkoly přímých nadřízených, aniž by byl opomenut význam běžné 
sociální interakce mezi spolupracovníky. Zatímco první z nich lze realizovat v naplánovaných 
on-line schůzkách, druhou lze podpořit prostřednictvím on-line chatů nebo „virtuálních 
konferencí“. 

 Nepodceňujte význam toho, že se pracovníci mohou cítit izolovaně a pod tlakem, což může při 
absenci podpory vést k problémům souvisejícím s duševním zdravím. Důležitá je účinná 
komunikace a podpora ze strany vedení a kolegů a schopnost udržovat s kolegy neformální 
kontakt. Zvažte pravidelná on-line setkávání zaměstnanců nebo pracovních týmů nebo pokud 
byl zahájen postupný návrat do zaměstnání, cyklujte zaměstnance přítomné na pracovišti. 

 Uvědomte si, že váš zaměstnanec může mít partnera, který také pracuje na dálku, nebo děti, 
které mohou potřebovat péči, protože nejsou ve škole, nebo které se musí dálkově připojit, aby 
pokračovaly v přípravě do školy. Jiní možná potřebují pečovat o starší nebo dlouhodobě 
nemocné a osoby v izolaci. V kontextu těchto okolností budou muset být vedoucí pracovníci 
flexibilní, co se týče pracovní doby a produktivity zaměstnanců, a bude potřeba pracovníky 
informovat o jejich porozumění a flexibilitě. 

 Pomozte pracovníkům vymezit zdravé hranice mezi prací a volným časem tím, že jim jasně 
sdělíte, kdy se očekává, že budou pracovat a budou k dispozici. 

 

Zapojení pracovníků 
Účast zaměstnanců a jejich zástupců na řízení BOZP je klíčem k úspěchu a právní povinností. To platí 
také pro opatření učiněná na pracovištích v souvislosti s onemocněním COVID-19, v době rychlého 
vývoje událostí a vysoké míry nejistoty a úzkosti u pracovníků i v populaci. 

Je důležité, abyste včas informovali své pracovníky a/nebo jejich zástupce a zástupce pro oblast zdraví 
a bezpečnosti o plánovaných změnách a o tom, jak budou dočasné postupy fungovat v praxi. Důležitou 
součástí správné praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je spolupráce s pracovníky při 

https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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vyhodnocování rizik a vývoje reakcí. Zástupci pro oblast zdraví a bezpečnosti a výbory pro bezpečnost 
a ochranu zdraví jsou v jedinečné pozici, aby pomohli navrhnout preventivní opatření a zajistili jejich 
úspěšnou implementaci. 

Zvažte také, jak zajistit, aby měli agenturní pracovníci a dodavatelé přístup ke stejným informacím jako 
přímí zaměstnanci. 

 

Péče o nemocné pracovníky 
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou nejčastějšími příznaky onemocnění COVID-19 
horečka, únava a suchý kašel. Někteří lidé se nakazí, ale nerozvinou se u nich žádné příznaky a cítí se 
dobře. Většina lidí (přibližně 80 %) se z nemoci zotavuje, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně 
jedna ze šesti osob, které onemocní onemocněním COVID-19, je vážně nemocná a má problémy 
s dýcháním. Rozvoj závažného onemocnění je pravděpodobnější u starších lidí a osob se základními 
zdravotními problémy, například s vysokým krevním tlakem, problémy se srdcem nebo cukrovkou. 

Osoby, které vážně onemocněly, mohou vyžadovat zvláštní ohled i poté, co jsou prohlášeny za 
pracovně způsobilé. Existují indicie, že pacienti s koronavirem mohou po nemoci trpět sníženou 
kapacitou plic. Pracovníci mohou v takové situaci potřebovat, aby jejich práce byla uzpůsobená a 
mohou potřebovat volno k podstoupení fyzioterapie. Pracovníci, kteří museli podstoupit léčbu na 
jednotce intenzivní péče, mohou čelit specifickým výzvám. Jejich lékař a zdravotnická služba na 
pracovišti, pokud jsou k dispozici, by měli informovat o způsobu a načasování jejich návratu do práce: 

 Svalová slabost. Čím déle trvala léčba na jednotce intenzivní péče, tím je závažnější. 
Snížená svalová kapacita se také projevuje například při respiračních potížích. Dalším běžným, 
ale méně často uznávaným jevem je syndrom po intenzivní péči (Post Intensive Care 
Syndrome, PICS). Projeví se odhadem u 30 až 50 % osob přijatých na jednotku intenzivní péče 
a je srovnatelný s posttraumatickou stresovou poruchou. 

 Problémy s pamětí a soustředěním. Tyto problémy se často vyvíjí v čase. Po 
zahájení práce nemusí být vždy rozpoznány. Příznaky, které se při práci projeví, jsou problémy 
s pamětí a koncentrací, potíže s uspokojivým provedením úkolů a slabší dovednosti při řešení 
problémů. Je proto důležité dávat na to pozor, pokud víte, že někdo podstoupil léčbu na 
jednotce intenzivní péče. Dobré vedení je velmi důležité, protože pro některé pracovníky je 
obtížné vrátit se k předchozí výkonnostní úrovni. 

 Dostatečný čas pro obnovení pracovní činnosti. Údaje ukazují, že se u 
čtvrtiny až třetiny osob léčených na jednotce intenzivní péče mohou rozvinout problémy, 
nezávisle na jejich věku.  Přibližně polovina pacientů potřebuje rok k návratu do zaměstnání a 
až třetina pacientů se nemusí vrátit nikdy. 

Závodní lékaři a zdravotnické služby mají nejlepší předpoklady k tomu, aby poradili, jak se postarat o 
nemocné pracovníky a jaké úpravy jsou na pracovišti potřeba. Pokud nemáte závodního lékaře, je 
důležité tyto problémy řešit citlivě a respektovat soukromí a důvěrnost pracovníků. 

Buďte si vědomi toho, že pracovníci, kteří onemocněli onemocněním COVID-19, mohou trpět 
stigmatizací a diskriminací. 

 

Plánování a poučení do budoucna 
Je důležité vypracovat nebo aktualizovat krizové pohotovostní plány pro události spojené s odstavením 
a zahájením činnosti, jak je popsáno v příručce COVID-19: pokyny pro pracoviště. Dokonce i malé 
podniky mohou vytvořit kontrolní seznam, který jim pomůže být na podobné události v budoucnu 
připraveny. 

Podniky, které využívaly práci na dálku poprvé, mohou zvážit její přijetí jako moderní, dlouhodobou 
pracovní praxi. Zkušenosti získané během pandemie onemocnění COVID-19 mohou přispět k rozvoji 
politiky a postupů pro práci na dálku nebo k revizi stávajících. 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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Dobrá informovanost 
Množství informací vztahujících se k onemocnění COVID-19 může být ohromující a může být obtížné 
odlišit spolehlivé a přesné údaje od vágních a zavádějících. Vždy zkontrolujte, zda je zdrojem informací 
zavedený a kvalifikovaný poskytovatel. Oficiální zdroje informací o onemocnění COVID-19 zahrnují: 

• Světovou zdravotnickou organizaci 
• Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí 
• Evropskou komisi 
• Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Jakmile se začnou uvolňovat fyzikální distanční opatření, mohou být vydávány informace specifické pro 
konkrétní průmyslová odvětví, společenství nebo skupiny a mohou být často aktualizovány. Ministerstvo 
zdravotnictví a ministerstvo práce ve vaší zemi budou disponovat relevantními informacemi a mohou 
poskytovat odkazy na specializovanější zdroje. 

 

Odvětví a povolání 
Osoby vykonávající povolání, ve kterém jsou ve fyzickém kontaktu s mnoha dalšími osobami, jsou 
vystaveni největšímu riziku onemocnění COVID-19. Kromě pracovníků ve zdravotnictví a v ústavní a 
domácí péči patří mezi pracovníky se zvýšeným rizikem nákazy například pracovníci v oblasti dodávek 
potravin a maloobchodu, pracovníci svozu odpadu, pracovníci ve veřejných službách, v policejních a 
bezpečnostních složkách a pracovníci veřejné dopravy. 

Stejně jako některé země omezovaly výkon práce v některých odvětvích dříve než v ostatních – obvykle 
byly nejdříve pozastaveny činnosti v oblasti vzdělávání, volného času a zábavy a jako poslední v oblasti 
průmyslu a stavebnictví – návrat do zaměstnání po uvolnění opatření může probíhat podobně, ale 
v obráceném pořadí. Pokyny pro jednotlivá odvětví, týkající se prevence onemocnění COVID-19, jsou 
k dispozici z několika zemí, jejich výběr je uveden níže. Další příklady naleznete na webových stránkách 
Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a vašeho státního orgánu nebo institutu 
BOZP. 

 

Stavebnictví 
Belgie – stavby dálnic (FR) 

Rakousko – stavebnictví (DE) 

Dánsko – stavebnictví a stavitelství (EN) 

Francie – stavebnictví (FR) 

Francie – stavebnictví (FR) 

Německo – stavebnictví a stavitelství (DE) 

Německo – řemeslníci (DE) 

Itálie – stavebnictví a stavitelství(IT) 

Španělsko – stavebnictví (ES) 

Spojené království – stavebnictví (EN) 

Austrálie – stavebnictví a stavitelství (EN) 

Kanada – stavebnictví (EN) 

ISSHCO – stavebnictví (EN, DE, FR, PT, EL) 
 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
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Maloobchod 
Rakousko – maloobchodní podniky (DE) 

Francie – pokladní (FR) 

Francie – maloobchod (FR) 

Německo – pokladní (DE)  

Německo – maloobchodní prodej potravin a pohostinství (DE) 

Irsko – sektor podnikání a maloobchodu (EN) 

Nizozemí – maloobchod (NL, EN) 

Španělsko – obchodní činnost na dálku (ES) 

Španělsko – optiky (ES) 

Španělsko – ortopedie (ES) 

Španělsko – supermarkety (ES) 

Španělsko – maloobchodní prodejny (ES) 

Španělsko – supermarkety a obchody s potravinami (ES) 

Španělsko – lékárny (ES) 

Španělsko – lékárny (ES) 

Španělsko – čistírny (ES) 

Austrálie – práce v maloobchodu (EN) 

Kanada – stavebnictví (EN) 

 

Potraviny 
Rakousko – nakládání s potravinami (DE) 

Rakousko – zemědělství – zahraniční pracovníci (DE) 

Francie – pekárny (FR) 

Francie – pěstování plodin (FR) 

Francie – chov zvířat (FR) 

Francie – sezónní práce (FR) 

Francie – catering a jídlo s sebou (FR) 

Francie – práce na jatkách (FR) 

Francie – agrární pracoviště (FR) 

Francie – přímý prodej na farmách (FR) 

Španělsko – zemědělství, chov a rybolov (ES) 

Španělsko – rybolovný průmysl, zemědělství a potravinářský průmysl (ES) 

Španělsko – zemědělství a potravinářský průmysl (ES) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
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COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků 

Potraviny 
Španělsko – potravinářský průmysl (ES) 

Španělsko – rybářské lodě (ES)  

Austrálie – zemědělství (EN) 

Austrálie – zpracování a výroba potravin (EN) 

Kanada – zpracování potravin (EN) 

Spojené království – potravinářství (EN) 

WHO – potravinářství (EN) 

Mezinárodní organizace práce – zemědělství a bezpečnost potravin (EN) 

Mezinárodní organizace práce – maloobchodní prodej potravin (EN) 
 

Doprava 
Belgie – letectví (FR) 

Belgie – plavby (FR) 

Belgie – telekomunikace a pošta (FR) 

Belgie – řidičské oprávnění a technická kontrola (FR)  

Dánsko – nákladní doprava (DK) 

Finsko – řidiči veřejné dopravy (FI, SV, EN) 

Finsko – nákladní lodě (EN) 

Francie – doručování (FR) 

Francie – společnosti zajišťující přepravu hotovosti a manipulace s cennostmi (FR) 

Francie – přeprava zboží a logistické služby(FR) 

Francie – autoopravny (FR) 

Francie – čerpací stanice (FR) 

Německo – doprava (DE) 

Německo – přeprava diagnostických vzorků (DE) 

Německo – taxislužba (DE) 

Německo – autobusová doprava (DE) 

Německo – vnitrozemská plavba (DE) 

Německo – federální vodní cesty (DE) 

Německo – vodní cesty a lodní doprava (DE) 

Německo – nákladní kontejnery (DE) 

Německo – námořní doprava (DE) 

Německo – letecká doprava (DE) 

Německo – doručování pošty a balíků (DE) 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
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COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků 

Doprava 
Itálie – doprava a logistika(IT) 

Nizozemsko – doprava a logistika (NL) 

Nizozemsko – doprava a logistika (NL) 

Španělsko – doprava a mobilita (ES) 

Španělsko – rybolov (ES)  

Španělsko – doprava, doručování, nakládka a vykládka (ES) 

Španělsko – nakladači (ES) 

Španělsko – doprava a logistika (ES) 

Španělsko – doba řízení a doba odpočinku v přepravě zboží (ES) 

Španělsko – nejčastější otázky a odpovědi: řidiči (ES) 

Španělsko – distribuce masek v pozemní dopravě (ES) 

Španělsko – logistika a infografika (ES) 

Španělsko – logistika (ES) 

Španělsko – dezinfekce vozidla a hygiena řidiče (ES) 

Španělsko – dezinfekce vozidla a hygiena řidiče, stručná příručka (ES) 

Španělsko – dezinfekce vozidla, video (ES) 

Španělsko – doručovatelé (ES)  

EU (Evropská agentura pro bezpečnost letectví) – letadla a letiště (EN) 

EU (Evropská agentura pro bezpečnost letectví) – helikoptéry (ES) 

EU (Evropská agentura pro námořní bezpečnost) – námořní doprava (EN + další) 

Austrálie – silniční nákladní doprava (EN) 

Austrálie – skladování a logistika (EN) 

Austrálie – doručovatelé (EN) 

Austrálie – taxislužba a sdílená jízda (EN) 

Kanada – doručování do domu a kurýrní služby (EN) 

Kanada – letecké a pozemní posádky (EN) 

Spojené království – řízení motorových vozidel a bezpečnost silničního provozu (EN) 

Spojené království – námořní doprava a přístavy (EN) 

Spojené království – sektor dopravy (EN) 

Spojené království – přeprava zboží (EN) 

Spojené státy – letištní služby pro zákazníky a odbavování (EN) 

Spojené státy – manipulace se zavazadly a nákladem na letišti (EN) 

Spojené státy – asistenční pracovníci na letišti (EN) 

Spojené státy – provozovatelé autobusové dopravy (EN) 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
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COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků 

Doprava 
Spojené státy – provozovatelé železniční dopravy (EN) 

Spojené státy – pracovníci dopravních stanic (EN) 

Mezinárodní organizace práce – námořní doprava a rybolov (EN) 

Mezinárodní organizace práce – civilní letectví (EN) 

Mezinárodní unie silniční dopravy – řidiči nákladní dopravy (EN) 

 

Údržba a domácí služby 
Belgie – svoz domácího odpadu (FR) 

Belgie – svoz odpadu (FR) 

Francie – zahradní práce (FR) 

Francie – zahradnictví (FR) 

Francie – údržba (FR) 

Francie – domácí odpad (FR) 

Francie – průmyslové prádelny (FR) 

Francie – zaměstnanci údržby (FR) 

Francie – instalatéři – sanitární zařízení (FR) 

Francie – odstraňování poruch – intervence v domácnostech (FR) 

Německo – řemeslníci (DE) 

Německo – svoz odpadu (DE) 

Německo – svoz odpadu ze zdravotnických zařízení (DE) 

Španělsko – nakládání s odpadem (ES) 

Austrálie – služby v domácnostech (EN) 

Spojené království – úklid nelékařských zařízení (EN) 

Spojené státy – pracovníci dopravní údržby(EN) 

Spojené státy – pracovníci letištní údržby (EN) 
 

Volný čas a zábava 
Belgie – plavby lodí a vodní sporty (FR) 

Belgie – rybolov a lov (FR) 

Francie – jízda na koni (FR) 

Francie – recepční nebo noční vrátný (FR) 

Francie – pomocnice v domácnosti a pokojské (FR) 

Finsko – sektor služeb (FI, SV, EN) 

Německo – telekomunikace (DE) 

Španělsko – turismus (ES)  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
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COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků 

Volný čas a zábava 
Kanada – restaurace a stravovací zařízení (EN) 

WHO – hotely a penziony (EN) 

Mezinárodní organizace práce – turismus (EN)  
 

Vzdělávání 
Austrálie – předškolní zařízení a zařízení péče o děti(EN) 

Spojené království – vzdělávací zařízení (EN) 

Spojené státy – školská zařízení a zařízení péče o děti (EN) 

Spojené státy – vysoké školy a univerzity (EN) 

WHO – školská zařízení (EN) 

Mezinárodní organizace práce – vzdělávání (EN) 
 

Kadeřnictví 
Rakousko – kadeřnictví (DE) 

Francie – kadeřnictví (FR) 

Německo – kadeřnictví (DE) 

Španělsko – kadeřnictví (ES) 

Švýcarsko – kadeřnictví (DE, FR, IT) 

Austrálie – kadeřnictví (EN)  
 

Zdravotní a pečovatelské služby 
Rakousko – přípravná opatření v nemocnicích (DE) 

Rakousko – ochranná opatření v nemocnicích (DE) 

Rakousko – porodnictví (DE) 

Rakousko – všeobecné lékařství (DE) 

Rakousko – očkování (DE) 

Rakousko – rezidentní zdravotní péče (DE) 

Rakousko – pečovatelé poskytující 24hodinovou péči (DE) 

Rakousko – OOP pro oblast péče a podpůrných služeb (DE) 

Rakousko – typy obličejových masek a ochrany nosu (DE) 

Rakousko – dárcovství krve a tkání (DE) 

Rakousko – duševní zdraví pracovníků ve zdravotnictví (DE) 

Rakousko – duševní zdraví běžné populace (DE) 

https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
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COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků 

Zdravotní a pečovatelské služby 
Rakousko – duševní zdraví rodičů osob pečujících o děti (DE) 

Rakousko – duševní zdraví vedoucích pracovníků a týmových vedoucích ve zdravotnických 
zařízeních (DE) 

Německo – ambulance a nelékařské záchranné služby (DE) 

Itálie – pracovníci ve zdravotnictví (IT) 

Španělsko – sociální služby (ES) 

Španělsko – pečovatelská zařízení (ES) 

Španělsko – domácí péče (ES) 

Španělsko – podpůrné služby domácí péče (ES) 

Španělsko – domy s pečovatelskou službou a zařízení poskytující služby sociálního bydlení 
(ES) 

Španělsko – zdravotnictví: nakládání s odpady (ES) 

Španělsko – zdravotnictví (ES) 

Španělsko – pracovníci ve zdravotnických a sociálních službách (ES) 

Španělsko – léčba pacienta (ES) 

Španělsko – pohotovostní služba (ES) 

Španělsko – jednotky intenzivní péče (ES) 

Španělsko – těhotné ženy a novorozenci (ES) 

Španělsko – pediatrická péče (ES) 

Španělsko – primární péče (ES) 

Španělsko – dialyzační jednotky (ES) 

Španělsko – manipulace s těly (ES) 

Španělsko – dobré podmínky pro pracovníky ve zdravotnictví (ES) 

Španělsko – dobré podmínky pro zdravotní sestry (ES) 

Španělsko – invazivní postupy v kardiologii (ES) 

Španělsko – ochranná opatření podle typu činnosti (ES) 

Španělsko – použití ochranných pomůcek proti onemocnění COVID19 a aktivace a deaktivace 
protokolu (ES) 

Španělsko – technické zkušebny (ES) 

Austrálie – poskytovatelé zdravotní péče a poskytovatelé péče o seniory (EN) 

Kanada – denní péče (EN) 

Kanada – pohotovostní služba a příjem pacientů (EN) 

Kanada – záchranáři (EN) 

Kanada – dlouhodobá péče (EN) 

Spojené království – pečovatelská zařízení (EN) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
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COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků 

Zdravotní a pečovatelské služby 
Spojené království – azylové domy (EN) 

Spojené království – pracovníci ve zdravotnictví (EN) 

Spojené království – oddělení pro intubované pacienty (EN) 

Spojené státy – invazivní postupy v kardiologii (EN) 

Spojené státy – azylové domy (EN) 

Spojené státy – domovy důchodců (EN) 

Mezinárodní organizace práce – zdravotnický sektor (EN) 

Mezinárodní organizace práce – veřejná záchranná služba (EN) 

WHO – pečovatelská zařízení (EN) 

WHO – BOZP v oblasti veřejného zdraví (EN) 
 
 

Policie a vězeňská služba 
Belgie – policie (FR) 

Španělsko – vězeňská služba (ES) 

Spojené království – vězeňská služba (EN) 

Spojené státy – záchranné služby a policie (EN) 

Spojené státy – vězeňská služba (EN) 

Spojené státy – personál správy letišť (EN) 

WHO – vězeňská služba (EN) 
 

Ostatní 
Rakousko – vzdělávání zaměstnanců (DE) 

Belgie – školská a předškolní zařízení (FR) 

Belgie – povinná školní docházka (FR) 

Belgie – vysokoškolské vzdělávání (FR) 

Belgie – vzdělávání v oblasti sociálního rozvoje (FR) 

Belgie – pohřební ústavy (FR) 

Belgie – veterinární zařízení (FR) 

Belgie – domácí zvířata (FR) 

Belgie – útulky pro zvířata (FR) 

Belgie – přeshraniční pracovníci (FR) 

Finsko – poskytovatelé domácí péče (FI) 

Francie – call centra (FR) 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
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COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků 

Ostatní 
Francie – pracovníci pohřební služby (FR) 

Francie – sezónní práce (FR) 

Francie – bezpečnostní služby (FR) 

Francie – dřevařský průmysl a podnikání (FR) 

Německo – řemeslníci a služby zákazníkům (DE) 

Německo – pohřební ústavy (DE) 

Německo – kancelářská práce (DE) 

Itálie – státní služba (IT) 

Španělsko – pohřební ústavy (ES) 

Španělsko – pohřební ústavy: biologické činitele (ES) 

Španělsko – manipulace s těly (ES) 

Španělsko – průmysl (ES) 

Španělsko – průmysl (ES) 

Španělsko – průmysl (ES) 

Španělsko – majitelé domácích zvířat a veterinární kliniky (ES) 

Španělsko – veterinární kliniky (ES) 

Španělsko – osvědčené postupy na úrovni pracoviště (ES) 

Španělsko – kovoprůmysl (ES) 

Austrálie – malé firmy (EN) 

Austrálie – kancelářská práce (EN) 

Kanada – výroba (EN) 

Kanada – těžba (EN) 

Kanada – pracovní tábory (EN) 

Kanada – prevence stigmatizace (EN) 

Spojené království – osoby pracující z domova (EN) 

Spojené království – péče o zesnulé (EN) 

Spojené království – pohřby (EN) 

Spojené státy – církve (EN) 

Mezinárodní organizace práce – automobilový průmysl (EN) 

Mezinárodní organizace práce – textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický průmysl (EN) 
 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
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Národní kompilace (stručné)  
Rakousko – odborné informace (DE) 

Belgie – užitečné odkazy (FR, NL) 

Francie – pokyny pro společnosti a zaměstnance (FR) 

Německo – tipy pro společnosti a zaměstnance (DE) 

Španělsko – hodnocení rizik vs. onemocnění COVID-19 (ES) 

Kanada – listy s individuálními tipy (EN) 

Spojené království – pokyny pro neklinická zařízení (EN) 

Spojené státy – pokyny pro podniky a zaměstnavatele (EN) 

Mezinárodní organizace práce – sektorové informace (EN)  

Poznámka: Všechny odkazy v tomto článku byly dne 16. dubna 2020 přístupné. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor/autoři: William Cockburn, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-
OSHA) 

 

© Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 2020 

Reprodukce povolena s uvedením zdroje. 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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