Kontroly v souvislosti s COVID-19 ke snížení rizika expozice
1. Když se členové týmu CoorsTek dočasně přemisťují z jednoho závodu do druhého, existuje zvýšené
riziko přenosu. Dochází také ke zvýšené expozici u blízkých kontaktů, u nichž by mohla být
vyžadována karanténa, pokud by jeden z přemístěných zaměstnanců onemocněl virem. Proto musí
přemístěný zaměstnanec a zaměstnanci na okolních pracovních stanovištích vždy nosit masky KN95.
Pokud je doba přemístění delší než dva týdny, jsou masky KN95 nutné pouze během prvních dvou
týdnů. Přemístěný člen týmu může s ohledem na pracovní prostředí přejít na používání chirurgických
roušek nebo látkových roušek. Sociální odstup by měl být v co největší míře zachován.
2. V místech, kde se členové týmu mohou stavět do řady nebo shromažďovat (píchací hodiny, místa
vstupu, prodejní automaty, kantýny, odpočinkové zóny, kuřácké prostory atd.), existuje zvýšené riziko
přenosu. Tyto oblasti musí být vizuálně označeny tak, aby byl patrný řádný sociální odstup (2 metry
nebo 6 stop).
3. Školení zaměstnanců (rotace práce, orientace atd.) může být při zachování sociálního odstupu obtížně
proveditelné. Školitelé by měli místo toho pořídit video o procesu, který chtějí učit, a poskytnout toto
video účastníkům školení. K vyřešení otázek účastníků může školitel předvést živou ukázku (všichni ve
skupině nosí masky KN95) a minimalizovat čas strávený v těsných prostorech.
4. Dalším potenciálním bodem přenosu je povrchový kontakt s běžně používanými nástroji a zařízeními
(mikrometry, ruční nářadí, vysokozdvižné vozíky, píchací hodiny, zvedáky palet atd.). Zaměstnanci
musí tyto sdílené položky sami dezinfikovat před každým použitím pomocí schváleného čističe
určeného na COVID-19.
5. Šatny mohou být před směnou a po směně přeplněny, a musí proto být považovány za společné
prostory. Při pobytu v šatnách je nutné nosit masky, protože nelze zaručit sociální odstup.
6. Malé prostory, které jsou špatně větrané čerstvým vzduchem (buď prostřednictvím systému HVAC
nebo otevřených dveří/oken), jsou náchylnější k šíření virů. Pokud se v takových malých prostorech
nachází více členů týmu, je nutné vždy nosit masky KN95 (pokud nelze zajistit sociální odstup) nebo
chirurgické roušky.
7. Nádoby na společná jídla a sdílené nápoje se obtížně udržují v čistotě. Je s nimi spojeno také větší
shromažďování lidí, kteří potenciálně porušují hranice sociálního odstupu. Kromě toho, že dochází k
sahání na sdílené nádoby, mohou na nekrytém jídle ulpívat i kapky aerosolu. Nádoby na společná jídla
a sdílené nápoje je až do odvolání nutné přestat používat. Až budou nádoby na společná jídla a
sdílené nápoje opět povoleny, musí být zajištěny správné OOP, dezinfekční prostředek na ruce, čisticí
prostředky a zakrytí potravin.
8. V našich zařízeních se běžně používají podlahové ventilátory k chlazení jak součástí, tak personálu.
Může zde však existovat mírně zvýšené riziko recirkulace kapek aerosolu s virem ve vzduchu. Nošení
masek by opět mělo pomoci toto riziko omezit, je však třeba používat ventilátory v otevřených
prostorech nebo otevírat dveře/okna v co největší míře s cílem zabránit přesunu vzduchu mezi
dýchacími zónami. Je například možné umístit ventilátory výše, aby foukaly směrem dolů, nebo lze
obrátit chod ventilátorů, aby nasávaly vzduch z dýchací zóny a směrem k přívodu čerstvého vzduchu
nebo ventilaci, která odvádí vzduch z oblasti.

9. Na toaletách je mnoho míst, na která se často sahá a mohou zvyšovat riziko šíření. Jako opatření proti
tomuto by závody měly na toaletách nainstalovat bezdotykové dávkovače na ručníky a mýdlo, a snížit
tak počet míst, kterých je potřeba se dotýkat.
10. K místům, na která se často sahá, patří kliky dveří a vypínače osvětlení. Naším prvním obranným
opatřením je čistit tyto povrchy několikrát denně a dbát na dobrou hygienu. Pro eliminaci rizika by měly
závody zvážit instalaci spínačů světel se snímačem pohybu, odstranit nebo nechat otevřené dveře, u
nichž to okolnosti umožňují, nebo nainstalovat automatické dveře.
11. Pítka na vodu jsou dalším zdrojem potenciálního přenosu viru. Až do odvolání by zaměstnanci neměli
pít přímo z pítka. Na pítka na vodu je nutné umístit štítek s oznámením, že mohou být používána pouze
k plnění nádob, případně mohou být pítka na vodu nahrazena dávkovači na plnění lahví.
12. Při dodávkách do přijímacích oblastí mohou řidiči dodávkových vozů občas vstoupit na krátkou chvíli do
našeho závodu za účelem provedení administrativy nebo dodání materiálu do přijímací oblasti. Pokud
se tito poskytovatelé služeb nezdržují v budově dlouho a pokud nosí masky, nemusí absolvovat náš
proces screeningu návštěvníků.
13. Kóje jsou často rozmístěny tak, aby umožňovaly řádný sociální odstup. Pokud ne, může být obtížné a
časově náročné změnit jejich rozvržení. Členové týmu, kteří nemohou zajistit sociální odstup v prostoru
kóje nebo sdílené kanceláře, musí nosit masky.
14. Některé úkony ve výrobní hale vyžadují zvedání dvěma osobami kvůli velikosti a hmotnosti materiálu.
To může vyžadovat, aby členové týmu byli velmi blízko u sebe. V těchto případech by měly obě osoby
nosit masky KN95.
15. Pokud mají zaměstnanci v prostorách kóje možnost použití stolu, u něhož se stojí, a potenciálně by
mohli šířit kapky aerosolu přes bariéru do jiné kóje, měli by se vyvarovat vstávání nebo při stání nosit
masku, dokud nebude možné nainstalovat plexisklo k minimalizaci expozice. Po instalaci plexiskla není
v této situaci nutné masky používat.
16. Někteří členové týmu mohou cestovat do práce autem spolu s lidmi mimo jejich domácnost. Pokud se
tak děje, měly by všechny osoby v autě používat masku KN95.
17. Zajištění řádné ventilace a přívod čerstvého vzduchu mohou minimalizovat jakékoli riziko, že se kapky
aerosolu přenášející viry budou šířit na velkých plochách. Nošení masek je pro začátek naší první
obrannou linií k minimalizaci množství vodního aerosolu ve vzduchu, ale jednotlivé závody by měly
vyhodnotit ventilační systémy a ujistit se, že jsou měněny filtry, fungují účinně a byly upraveny tak, aby
přiváděly co nejvíce čerstvého vzduchu (s ohledem na zachování kvality produktu). Pokud je to možné,
otevřete dveře nebo okna, aby byl zajištěn přívod čerstvého vzduchu.

