Často kladené otázky k pokynům ohledně masek – Nové způsoby práce Fáze 1
Otázka: Proč společnost CoorsTek vyžaduje nošení masek?
Odpověď: Masky mohou pomoci zpomalit šíření viru. Pomohou zadržet respirační kapičky z Vašeho
nosu nebo úst, což je zvláště důležité, když je někdo asymptomatický s virem (což se dle aktuálních dat
vyskytuje ve 14 % až 33 % případů). Zatímco na OOP se často pohlíží jako na způsob, jak se chránit
před riziky, v tomto případě je maska užitečná při ochraně Vás a ostatních v případě, že máte virus.
Žádáme Vás, abyste měli na paměti, že účelem je zpomalit šíření viru na pracovišti a v širší komunitě.
Otázka: Proč nebylo vyžadováno, aby se masky nosily po celou dobu? Implementujeme zásady
týkající se masek s ohledem na kancelářské zaměstnance, kteří se vracejí do práce?
Odpověď: Se znovuotevřením komunit, vzestupem podnikání, nárůstem počtu méně důležitých cest a
častějších interakcí občanů souvisí vyšší riziko dalšího propuknutí prostřednictvím komunitního šíření.
Stejně tak, až začnou opět fungovat méně podstatné obory, budou i tyto velmi pravděpodobně
vyžadovat masky ze stejných důvodů jako my. Administrativní pracovníci budou muset tuto politiku
dodržovat jako všichni ostatní.
Otázka: Jak dlouho budeme muset nosit masky?
Odpověď: Nevíme, jak dlouho budeme ve Fázi 1 Nových způsobů práce. Bude to pravděpodobně trvat
nejméně dva až tři měsíce, ale může to být i déle. Sledujeme trendy v datech od místních vlád i v
našich vlastních interních datech. Jakmile budou patrné sestupné trendy, přejdeme do Fáze 2 a
některé z našich zásad uvolníme.
Otázka: Jsou masky dostatečně účinné, aby nás chránily před virem?
Odpověď: Masky nejsou proti viru 100% účinné, ale mohou pomoci omezit šíření viru. Účinnost masek
spočívá v tom, že dobře zadržují střední až větší respirační kapičky, takže jejich použití sníží riziko. Ne
všechny masky nabízejí stejnou úroveň ochrany, proto doporučujeme typ KN95 pro ohrožené
zaměstnance a chirurgické a látkové masky pro ostatní zaměstnance.
Otázka: Musím jako ohrožený zaměstnanec nosit masku KN95?
Odpověď: Ne, ale důrazně Vám doporučujeme nosit masku KN95, pokud je k dispozici; můžete však
zvolit chirurgickou roušku nebo látkovou roušku na základě svého pracovního místa a schválení
oddělením pro zdraví a bezpečnost na pracovišti (EHS).
Otázka: Kdy je možné masku sundat?
Odpověď: Masku je možné sundat, pokud zaměstnanci jsou schopni dodržovat a dodržují platné
požadavky na sociální odstup (rozestup 2 metry / 6 stop) během práce, buď v jednotlivých kancelářích,
kabinách, na pracovních stanovištích ve výrobním prostoru, nebo jinde.
Masku je možné sundat, když chcete jíst nebo pít. Zaměstnanci jsou povinni nosit masku, když se
pohybují po společných prostorech při přechodu z jednoho místa na druhé.
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Otázka: Co když chci nosit masku, i když nemám takovou povinnost?
Odpověď: Pokud chcete, masku prosím noste.
Otázka: Co když moje vláda vyžaduje, aby byly masky nošeny neustále?
Odpověď: Budeme dodržovat vládní požadavky. Naše pokyny uvádějí, že požadavky místní vlády
mohou být přísnější než pokyny společnosti CoorsTek. V takovém případě budou platit vládní
požadavky.
Otázka: Jaké jsou nevýhody nošení masky?
Odpověď: Masky mohou u některých lidí vyvolávat pocit tepla a nepohodlí. Pokud nejste zvyklí je nosit,
mohou být pocitově obtěžující. Z toho důvodu může docházet k tomu, že si budete masku častěji
upravovat a dotýkat se tváře. Je důležité, abyste před úpravou masky dodržovali přísné hygienické
postupy a umyli si ruce. Masky mohou také nasáknout slinami, kondenzací nebo mlhou z výrobního
procesu.
Otázka: Jak dlouho můžu masku nosit?
Odpověď: Jednorázové masky (KN95 a chirurgické roušky) byste neměli nosit déle než osm hodin a
poté byste je měli zlikvidovat. Látkové roušky byste měli vyprat po osmi hodinách nošení.
Otázka: Na mém pracovišti jsou neslyšící zaměstnanci, kteří se při komunikaci spoléhají na
odezírání ze rtů. Existují v takové situaci výjimky pro používání masek?
Odpověď: Ano, pokud nosíte masku a potřebujete komunikovat se zaměstnancem, který odezírá ze rtů,
můžete si masku za účelem této interakce sundat, ale musíte přitom zachovat sociální odstup.
Otázka: Moje vláda uvolňuje omezení, proč tak nečiní i společnost CoorsTek?
Odpověď: Vlády uvolňují některá omezení, aby podnikům umožnily začít opět fungovat a lidem opustit
své domovy po práci. Místní vlády vydávají pravidla a pokyny týkající se uvolňování nařízení zůstat na
místě. Se zrušením vládních nařízení budou sociální odstup, čistota a masky ještě silnější součástí
naší budoucnosti.
Otázka: Co se stane, když odmítnu nosit masku?
Odpověď: Pokud odmítnete nosit masku a existuje k tomu zdravotní důvod, přizpůsobíme pravidla.
Pokud však jednoduše odmítnete nosit masku, povedeme s Vámi rozhovor, jehož cílem bude pomoci
Vám porozumět tomu, proč používáme masky, abychom chránili sebe i ostatní. Další možností bude,
abyste pracovali z domova nebo si vzali neplacené volno.
Otázka: Jak se dozvím, že moje lokalita je ve Fázi I a že platí nové pokyny?
Odpověď: Tým pro reakce bude spolupracovat s týmem výkonného vedení při určování toho, v jaké fázi
je každá lokalita, a to na základě údajů místní vlády a společnosti CoorsTek o trendech ohledně viru.
Toto bude sdělováno Vaším regionálním provozním viceprezidentem, regionálním manažerem EHS a
personálním ředitelem. Pokud si závod nebo lokalita přeje implementovat tyto zásady týkající se masek
před vstupem do Fáze 1, mohou se tak rozhodnout učinit se souhlasem vedení závodu.
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Otázka: Může společnost CoorsTek zajistit masky pro mou rodinu?
Odpověď: Společnost CoorsTek může aktuálně poskytovat masky pouze zaměstnancům. Sledujeme
naše zásoby a dáme zaměstnancům vědět, pokud usoudíme, že je možnost zpřístupnit je pro osobní
potřebu.
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