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Co je to koronavirus a COVID-19?
Koronaviry jsou velká skupina virů, které mohou způsobit onemocnění u zvířat nebo lidí. Je známo, že
několik koronavirů způsobuje u lidí respirační infekce sahající od běžného nachlazení po těžší onemocnění,
jako je středovýchodní respirační syndrom (MERS) a těžký akutní respirační syndrom (SARS). Naposled
objevený koronavirus způsobuje koronavirové onemocnění COVID-19. COVID-19 je infekční onemocnění
způsobené nejnověji objeveným koronavirem.
Jaké jsou příznaky COVID-19?
Mezi nejčastější příznaky onemocnění COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti
mohou pociťovat malé či velké bolesti, mít ucpaný nos, rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou
obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé se nakazí, ale nerozvíjejí se u nich žádné příznaky a necítí
se špatně. Většina lidí (asi 80 procent) se z nemoci zotavuje, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně
jeden člověk ze šesti, kteří se nakazí COVID-19, vážně onemocní a má problémy s dýcháním. U starších
lidí a těch, kteří mají související zdravotní problémy, jako je vysoký krevní tlak, srdeční problémy nebo
cukrovka, je pravděpodobnější, že se u nich rozvine vážné onemocnění. Přibližně dvě procenta lidí s touto
chorobou zemřela. Lidé s horečkou, kašlem a dýchacími potížemi by měli vyhledat lékařskou pomoc.
Jak se mohu chránit? Jaká preventivní opatření mohu učinit, abych se onemocnění vyhnul?
Společnost CoorsTek dala k dispozici plakáty v různých jazycích, které by měly viset ve vašem závodě.
Sledujte nadále nejnovější informace o ohniscích nákazy COVID-19, které jsou k dispozici na webových
stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO) a prostřednictvím vašeho národního a místního úřadu
pro veřejné zdraví. COVID-19 stále převážně postihuje lidi v Číně s některými ohnisky nákazy v jiných
zemích. Většina lidí, kteří se nakazí, trpí mírným onemocněním a zotaví se, ale u jiných může být průběh
závažnější. Starejte se o své zdraví a chraňte ostatní dodržováním následujících postupů:
•
•
•
•

•

•

Pravidelně a důkladně si čistěte ruce jejich drhnutím pomocí prostředku na bázi alkoholu nebo je
umývejte mýdlem a vodou po dobu 20 sekund.
Udržujte mezi sebou a kýmkoli, kdo kašle nebo kýchá, vzdálenost nejméně jeden metr (tři stopy).
Nedotýkejte se očí, nosu a úst.
Ujistěte se, že vy a lidé kolem vás dodržujete správnou respirační hygienu. To znamená
zakrývání úst a nosu ohnutým loktem nebo kapesníkem, když kašlete nebo kýcháte. Použitý
kapesník poté ihned zlikvidujte.
Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře. Pokud máte horečku, kašel a potíže s dýcháním,
vyhledejte lékařskou pomoc a zavolejte tam předem. Postupujte podle pokynů místního
zdravotního úřadu.
Zůstaňte informováni o nejnovějším vývoji v souvislosti s onemocněním COVID-19. Postupujte
podle pokynů vašeho poskytovatele zdravotní péče, vašeho národního a místního úřadu pro
veřejné zdraví nebo vašeho zaměstnavatele ohledně toho, jak chránit sebe a ostatní před
onemocněním COVID-19.

Kde najdu informace specifické pro společnost CoorsTek?
Navštivte naše intranetové stránky, kde najdete aktualizované informace. Na stránky vstoupíte
prostřednictvím domovské stránky intranetu výběrem
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Cítím se špatně, co mám dělat? Komu to mám říct?
Okamžitě informujte svého nadřízeného a obchodního partnera pro oblast lidských zdrojů (HRBP) a jděte
domů. CDC doporučuje zůstat doma a zamezit kontaktu s jinými lidmi a zvířaty. Před návštěvou u lékaře
mu zavolejte předem.
Můj spolupracovník je nemocný a je v práci. Co mám dělat?
Pokud vám nevadí upozornit svého spolupracovníka, s respektem a ohleduplně, udělejte to prosím. Jinak
můžete své obavy sdělit nadřízenému nebo obchodnímu partnerovi pro oblast lidských zdrojů (HRBP).
Jako zaměstnanci byste měli mít pocit, že můžete hájit sami sebe, a pokud vám není příjemné úzce
spolupracovat s ostatními kvůli zdravotním obavám, vyjádřete prosím tuto obavu s úctou. Všichni bychom
měli společně pracovat na hledání řešení, která všem členům týmu umožní cítit, že jsou chápáni, a
neoslabovat naši schopnost plnit pracovní funkce. V případě potřeby prosím využijte dostupné technologie,
jako jsou konferenční hovory, Skype a Teams.
Spolupracovník je asijského původu, měl bych mít obavy?
Mezi země s nejvyšší mírou ohrožení patří Itálie, Írán, Čína, Jižní Korea a Japonsko, jak je určeno v
Oznámeních CDC k ochraně zdraví při cestách. Zaměstnanci by neměli být obtěžováni, ani byste se jim
neměli vyhýbat na základě jejich země původu. Nepředpokládejte, že u někoho, kdo má asijský původ, je
větší pravděpodobnost výskytu COVID-19, podle CDC.
Při návratu z osobních nebo služebních cest do země s Úrovní 2 nebo 3, jak stanovuje CDC, žádáme
všechny zaměstnance, aby si před svým návratem do práce přečetli pokyny pro posouzení svého stavu.
Jak získám informace o dopadech na můj závod?
Aktualizujte prosím své osobní kontaktní údaje ve Workday včetně svého domácího telefonu a/nebo
osobních a firemních mobilních čísel. Umožníte tak týmům vedení předávat informace o všech naléhavých
novinkách týkajících se vašeho závodu. Zde je pracovní pomůcka, která vám s tímto pomůže.
Co se stane, když se nakazím virem? Zaplatí společnost CoorsTek mé účty za lékařskou péči?
Pokud se nakazíte onemocněním COVID-19, bude postup stejný, jako kdybyste onemocněli kteroukoli
jinou chorobou. Své léčebné nároky byste řešili prostřednictvím svého poskytovatele lékařské péče.
Společnost CoorsTek by neměla odpovědnost za placení účtů za lékařskou péči.
Co se stane s mou prací, když budu nemocný a nebudu moci přijít do práce?
Pokud v USA nejste v práci z důvodu nemoci, bude to považováno za zdravotní dovolenou a budete moci
čerpat dosud nevyužité placené volno (PTO). V USA a zemích EMEA vám obchodní partner pro oblast
lidských zdrojů (HRBP) poskytne informace týkající se zdravotní dovolené, nepřítomnosti a dopadů na
benefity.
Jak zjistím, zda mám chřipku nebo COVID-19?
Nejprve se prosím telefonicky obraťte na svého lékaře a požádejte jej o radu. Váš lékař posoudí vaše
rizikové faktory s ohledem na chřipku nebo COVID-19, doporučí možnosti testování a poskytne pokyny k
léčbě.
Pokud se v našich závodech vyskytnou případy viru, co se stane?
Pokud bude v závodě společnosti CoorsTek zjištěn případ onemocnění COVID-19, budeme postupovat
podle vládních předpisů týkajících se známých případů, které mohou zahrnovat dezinfekci závodu.

Strana 2 z 3

Měl bych v práci nosit roušku?
Světová zdravotnická organizace uvádí, že lidé, kteří nevykazují respirační příznaky (jako je kašel), nemusí
nosit lékařskou roušku. WHO doporučuje, aby roušky používali lidé, kteří mají příznaky onemocnění
COVID-19, a ti, kteří pečují o osoby vykazující příznaky, jako je kašel a horečka.
Zabrání očkování proti chřipce onemocnění koronavirem (COVID-19)?
Ne, nezabrání. V současné době neexistuje vakcína proti onemocnění COVID-19.
Jsem na důležité služební cestě schválené týmem výkonného vedení. Co když při cestování
onemocním?
Podívejte se na Program bezpečnosti cestování společnosti CoorsTek. Když si rezervujete cestu, obdržíte
e-mail od WorldAware. Klikněte prosím na odkaz, vytvořte svůj profil a stáhněte si mobilní aplikaci do
telefonu. Pomocí tlačítka horké linky můžete zavolat na WorldAware, kde vám pomohou ohledně
lékařského ošetření a s dalšími zdravotními a bezpečnostními záležitostmi. Toto číslo si také můžete uložit
do svých kontaktů.
Pokud nepoužíváte Cain Travel k rezervaci svých služebních cest (nebo v případě cestujících mimo USA
a Kanadu) – předejte prosím všechny itineráře na adresu coorstektrips@tripsync.worldaware.com —
Budete tak moci obdržet uvítací e-mail a dostávat veškerá cestovní upozornění a služby. Máme horkou
linku, kterou lze kontaktovat přímo na tel. čísle +1 443 221 4977 v případě, že budete během služební cesty
potřebovat lékařskou nebo bezpečnostní pomoc.
Plánuji cestovat do zahraničí na osobní cestu. Mohu se vrátit do práce?
Při návratu z osobní nebo služební cesty do země s Úrovní 2 nebo 3, jak stanovuje CDC, vás žádáme,
abyste si před svým návratem do práce přečetli pokyny pro posouzení svého stavu.
Pacienti s potvrzeným onemocněním COVID-19 musí zůstat v domácí izolaci, dokud nebude riziko
sekundárního přenosu na ostatní považováno za nízké. Rozhodnutí o ukončení opatření k domácí izolaci
by mělo být učiněno s ohledem na konkrétní případ po konzultaci s poskytovateli zdravotní péče a státními
a místními zdravotnickými odděleními. Podívejte se, jaké kroky máte podle CDC učinit, když jste nemocní.
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