PROTOKOL PRO PROVĚŘOVÁNÍ A REAKCE ZAMĚSTNANCŮ OHLEDNĚ KORONAVIRU
(COVID-19)
S účinností od 14. ledna 2021 byly aktualizovány následující protokoly, které nahrazují cokoli dříve
komunikované.
• Pokud vykazujete příznaky shodné s COVID-19, CoorsTek si vyhrazuje právo požadovat před
návratem do práce test COVID-19 a / nebo zprávu lékaře.
Dále uvedeny jsou aktualizace (k 6. DUBNU 2020) položek v protokolu. Nové informace jsou
zobrazeny červenou barvou.
Tento firemní dokument slouží jako univerzální pokyny. Některé místní vlády však mohou stanovit
pravidla, která jsou přísnější než tento protokol. V takových případech je tento protokol nahrazen
požadavky místní vlády.
Pokud se cítíte být nemocní doma:
Upozorněte svého nadřízeného a HRBP, pokud je Vám diagnostikováno onemocnění COVID-19,
pokud se Váš lékař vyjádřil, že jste pravděpodobně pozitivní na COVID-19, nebo pokud je Váš test
potvrzen jako negativní.
Pokud se cítíte být nemocní v práci
Upozorněte svého nadřízeného a HRBP, pokud je Vám diagnostikováno onemocnění COVID-19,
pokud se Váš lékař vyjádřil, že jste pravděpodobně pozitivní na COVID-19, nebo pokud je Váš test
potvrzen jako negativní.
Protokol pro prověřování
Prověřování bude probíhat na jednom určeném vstupním místě (místech) do každého závodu.
Upozorněte svého nadřízeného a HRBP, pokud je Vám diagnostikováno onemocnění COVID-19,
pokud se Váš lékař vyjádřil, že jste pravděpodobně pozitivní na COVID-19, nebo pokud je Váš test
potvrzen jako negativní.
Pokud jste nemocní, ale nemáte onemocnění COVID-19
Pokud jdete domů kvůli nemoci s příznaky podobnými chřipce, ale Váš lékař přisuzuje Vaši nemoc
jiné infekci (ne COVID-19), NEVRACEJTE se do práce, dokud se Vaše příznaky nezlepší a dokud
nebudete bez horečky po dobu 72 hodin, aniž byste užívali léky na snížení horečky. Pokud dle
Vašeho lékaře existuje podezření na COVID-19, ale není provedeno testování, informujte prosím
svého HRBP a poskytněte před návratem do práce písemný souhlas od lékaře. Pokyny týkající se
návratu do práce při podezření na COVID-19 jsou uvedeny níže.
Pokud Vaše příznaky nesvědčí o onemocnění COVID-19, nebudeme žádat ostatní zaměstnance,
kteří byli v úzkém kontaktu, aby šli domů. Postupujte podle naší standardní praxe týkající se
pracovní absence kvůli nemoci. Pokud máte potíže se získáním potvrzení od lékaře, uvědomte
svého nadřízeného nebo HRBP.
Pokud je vám diagnostikováno onemocnění COVID-19
Při návratu do práce poté, co se Váš lékař vyjádřil, že jste pravděpodobně pozitivní, nebo po
potvrzeném diagnostikovaném onemocnění COVID-19, se vyžaduje písemný souhlas od lékaře.
Pokud je u zaměstnance diagnostikováno onemocnění COVID-19, nebo pokud se jeho lékař vyjádřil,
že je zaměstnanec pravděpodobně pozitivní na COVID-19, bude u určených zaměstnanců v úzkém
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kontaktu vyžadována karanténa po dobu 14 dnů od jejich posledního osobního kontaktu s dotčeným
zaměstnancem.
Úzký kontakt s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 je definován takto:
• Zahrnuje bydlení ve stejném domě, péči o nemocnou osobu s onemocněním
COVID-19, pobyt ve vzdálenosti do 2 metrů / 6 stop po delší dobu (trvající 10
minut nebo déle) nebo přímý kontakt s tekutinami pocházejícími od infikované
osoby (ve formě kašle, kýchnutí atd.)
Pokyny pro návrat do práce
Pokud Vám bylo diagnostikováno nebo jste pravděpodobně pozitivní na onemocnění COVID-19,
musíte být doma po dobu 7–10 dnů od prvního objevení se příznaků a bez horečky po dobu 72
hodin, aniž byste užívali léky na snížení horečky. Musí také dojít ke zlepšení respiračních příznaků
(kašel, dušnost). Dodržujte naše stávající zásady pro návrat do práce po pracovní neschopnosti. V
případě pozitivní nebo pravděpodobně pozitivní diagnózy onemocnění COVID-19 musíte předložit
písemný souhlas s návratem do práce od svého lékaře; Váš lékař se bude obecně řídit pokyny a
doporučeními pro návrat do práce.
Alternativně, pokud je k dispozici testování na COVID-19 u osob s podezřením na onemocnění
COVID-19, nebo u nichž toto onemocnění bylo potvrzeno, mohou se zaměstnanci vrátit do práce,
pokud byl výsledek jejich testu negativní alespoň ve dvou po sobě následujících testech pomocí
stěru z nosu, schválených FDA a provedených v rozmezí více než 24 hodin.
********************
Účelem tohoto protokolu je zajistit, abyste zůstali v bezpečí a zdraví a aby i Vaši členové týmu a naše
komunita zůstali zdraví. Pracujeme na tom, abychom pomohli potlačit šíření koronaviru (COVID-19) a
máme pocit, že tato opatření nám v tomto ohledu pomohou. Doufáme, že se všichni spojíme s cílem
zajistit bezpečnost každého z nás.
Pokud se místní požadavky liší nebo vyžadují přísnější postup, použije se tento postup. Váš
management vás bude informovat.
Pokud se cítíte nemocní doma
Pokud se cítíte nemocní, zůstaňte doma a nechoďte do práce. Když nahlásíte, že nepřijdete do práce
z důvodu nemoci, očekávejte, že Váš obchodní partner pro oblast lidských zdrojů (HRBP) Vám bude
telefonovat s dotazem, zda Vás trápí horečka (stanovená jako 100,4 °F, 38 °C nebo vyšší), dušnost,
únava, nebo suchý kašel. Pokud není k dispozici HRBP, bude Vás kontaktovat manažer pro zdraví a
bezpečnost na pracovišti. Můžeme se také zeptat, s čím nebo s kým jste přišli v posledních dvou
dnech do kontaktu v závodě nebo kanceláři, abychom mohli provést adekvátní čištění. Pokud se u
Vás vyskytne některý z uvedených příznaků, doporučujeme Vám obrátit se na lékaře a pohovořit s
ním o Vašich rizicích s ohledem na onemocnění COVID-19. Pokud to Váš lékař doporučí, nechte se
otestovat. Upozorněte svého nadřízeného a HRBP, pokud je Vám diagnostikováno onemocnění
COVID-19 nebo pokud je Váš test potvrzen jako negativní.
Postupujte podle níže uvedených pokynů pro návrat do práce.
Pokud se cítíte nemocní v práci
Informujte prosím svého nadřízeného a HRBP e-mailem, textovou zprávou nebo telefonicky, že se
cítíte nemocní a potřebujete jít domů. Pokud není k dispozici HRBP, kontaktujte svého manažera pro
zdraví a bezpečnost na pracovišti. Udržujte sociální odstup, když jste stále v práci. Pokud potřebujete
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počkat na cestu domů, použijte prosím označenou izolační oblast (místo bude sděleno prostřednictvím
značek ve vašem závodě nebo prostřednictvím odstupňovaných komunikačních kanálů) a
nepoužívejte služby pro sdílení jízd, jako je Uber, Lyft nebo taxi. Pokud příznaky zahrnují horečku,
dušnost, únavu nebo suchý kašel, využijte k posouzení rizikových faktorů ošetřovatelskou linku,
virtuální medicínu nebo zavolejte svému lékaři. Upozorněte svého nadřízeného a HRBP, pokud je
Vám diagnostikováno onemocnění COVID-19 nebo pokud je Váš test potvrzen jako negativní.
Evropa: Zaměstnavatel obecně nemá právo požádat zaměstnance o jeho zdravotní situaci. Všechny
evropské vlády však vyzývají nás všechny, aby převzali morální odpovědnost. Chcete-li chránit
všechny zaměstnance společnosti CoorsTek, informujte svého manažera a odpovědného oddělení
lidských zdrojů co nejrychleji a konkrétně o své konkrétní situaci, pokud se u vás vyskytnou typické
příznaky.
Postupujte podle níže uvedených pokynů pro návrat do práce.
Protokol pro prověřování
Připravujeme zajištění prověřování zaměstnanců včetně teplot ve všech závodech na začátku každé
směny, než vstoupíte na své pracovní stanoviště. Pokud máte horečku nad 100,4 °F nebo 38 °C,
pomůžeme Vám zařídit návrat domů a v případě potřeby také virtuální návštěvu lékaře.
Prověřování bude probíhat na jednom klíčovém vstupním místě do každého závodu. Na začátku vaší
směny budete požádáni/povinni vstoupit do závodu nebo zařízení tímto vchodem. Na začátku směny
nepoužívejte pro vstup žádné jiné místo. Jakmile vstoupíte do závodu nebo zařízení, můžete vycházet
a vstupovat všemi běžnými přístupovými dveřmi.
Během čekání ve frontě na prověření udržujte sociální odstup (6 stop / 2 metry mezi zaměstnanci).
Doporučujeme, abyste dorazili o několik minut dříve, a umožnili tak vykonání prověření.
Pokud máte horečku (100,4 °F, resp. 38 °C nebo více), informujte svého nadřízeného a HRBP emailem, textovou zprávou nebo telefonicky, že máte horečku a musíte jít domů. Jděte prosím domů
okamžitě. Pokud potřebujete počkat na cestu domů, použijte prosím označenou izolační oblast (noste
ochrannou roušku) a nepoužívejte služby pro sdílení jízd, jako je Uber, Lyft nebo taxi. Můžeme se také
zeptat, s čím nebo s kým jste přišli v posledních dvou dnech do kontaktu v závodě nebo kanceláři,
abychom mohli provést adekvátní čištění. Pokud nemáte přístup k technologii z domova a příznaky
zahrnují horečku, dušnost, únavu nebo suchý kašel, využijte k posouzení rizikových faktorů
ošetřovatelskou linku, virtuální medicínu nebo zavolejte svému lékaři. Upozorněte svého nadřízeného
a HRBP, pokud je Vám diagnostikováno onemocnění COVID-19 nebo pokud je Váš test potvrzen jako
negativní.
Evropa: Screening teploty se provádí na dobrovolném základě. Je-li použit jiný přístup, budeme vás o
tom informovat, a pokud to bude nutné, nejprve to koordinujeme s radou zaměstnanců.
Pokud jste nemocní, ale nemáte onemocnění COVID-19
Pokud jdete domů kvůli nemoci s příznaky podobnými chřipce, ale nejedná se o COVID-19, nevracejte
se do práce, dokud nebudete po dobu 48 hodin bez horečky, aniž byste používali léky na snížení
horečky. Pokud dle Vašeho lékaře existuje podezření na COVID-19, ale není provedeno testování,
poskytněte před návratem do práce písemný souhlas od lékaře.
Nebudeme žádat ostatní zaměstnance, kteří byli v úzkém kontaktu, aby šli domů. Postupujte podle
naší standardní praxe týkající se pracovní absence kvůli nemoci. Pokud máte potíže se získáním
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potvrzení od lékaře, uvědomte svého nadřízeného. Vaše pracovní stanoviště a/nebo kancelář budou
vyčištěny. Pracovníci, kteří jsou s vámi v úzkém kontaktu, budou upozorněni, že společnost v rámci
prevence provádí čištění, a budou také informováni, pokud je u zaměstnance diagnostikováno
onemocnění COVID-19. Zaměstnanci nebudou informováni, pokud je vaše diagnóza jiná než COVID19.
Pokud je vám diagnostikováno onemocnění COVID-19
Při návratu do práce po diagnostikovaném onemocnění COVID-19 se vyžaduje písemný souhlas od
lékaře. Vaším lékařem a/nebo ministerstvem zdravotnictví může být vyžadováno opakované
testování.
Když jste v sebeizolaci, vyhněte se jakémukoli veřejnému prostoru, veřejné dopravě nebo spolujízdě.
Další informace naleznete na informační stránce CDC o domácí péči při podezření/potvrzení
onemocnění COVID-19.
•

http://portal/CorporateServices/EHS/coronavirus/Lists/Global%20and%20National%20Inform
ation/AllItems.aspx

O ukončení sebeizolace by mělo být rozhodnuto ve shodě s vyjádřením vašeho poskytovatele
zdravotní péče a případně státního/místního orgánu veřejného zdraví.
Zatímco budete v izolaci, Vaše pracovní stanoviště a/nebo kancelář budou vyčištěny. Pracovníci, kteří
jsou s vámi v úzkém kontaktu, budou upozorněni, že společnost v rámci prevence provádí čištění, a
budou také informováni, pokud je u zaměstnance diagnostikováno onemocnění COVID-19.
Pokud je u zaměstnance diagnostikováno onemocnění COVID-19, bude u určených zaměstnanců v
úzkém kontaktu vyžadována karanténa po dobu 14 dnů od jejich posledního osobního kontaktu s
dotčeným zaměstnancem. Osoby v úzkém kontaktu se musí spojit se svým lékařem a/nebo místním
orgánem veřejného zdraví a požádat o radu.
Úzký kontakt s potvrzeným případem onemocnění COVID-19 je definován takto:
•

Zahrnuje bydlení ve stejném domě, péči o nemocnou osobu s onemocněním COVID-19,
pobyt ve vzdálenosti do 6 stop / 2 metrů po delší dobu nebo přímý kontakt s tekutinami
pocházejícími od infikované osoby (ve formě kašle, kýchnutí atd.)

Máte-li mírné příznaky a neexistuje definitivní diagnóza
Ve většině zemí jsou systémy zdravotní péče přetížené. Vláda dává lidem pokyn, aby nechodili k
lékaři, aby zabránili infikovat ostatní. Doporučuje se také, aby nechodili do nemocnice za účelem
odlehčení zdravotnického personálu pečujícího o vážně nemocné pacienty. V důsledku toho mají lidé
v mnoha případech mírné typické příznaky, ale nedostanou lékařské potvrzení o infekci.
Zaměstnanci, kteří mají otázky týkající se výše uvedeného, se obrátí na svého nadřízeného, aby
získali další pokyny.
Pokyny pro návrat do práce
Před návratem do práce musíte být po dobu 48 hodin bez horečky, aniž byste používali léky snižující
horečku. Dodržujte naše stávající zásady pro návrat do práce po pracovní neschopnosti. V případě
pozitivní diagnózy onemocnění COVID-19 musíte poskytnout písemný souhlas s návratem do práce
od svého lékaře.
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