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Preventivní opatření CoVid-19
Precautii impotriva CoVid-19

Valeo Humpolec
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Vizitatori si furnizori externi  trebuie sa foloseasca masti,ochelari si manusi 
deprotectie pe intreaga perioada in care stau in incinta fabrici.

Vizitatori si furnizori externi
Preventivní opatření CoVid-19      NÁVŠTĚVY A EXTERNÍ DODAVATELÉ

Návštěvy a externí dodavatelé musí po celou dobu pohybu v areálu závodu 
nosit vlastní obličejovou masku, brýle a rukavice.
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Preventivní opatření CoVid-19      ROUŠKA / OCHRANA ÚST A NOSU
● Na základě Nařízení vlády musí od 19.3.2020 všichni lidé mimo 

domov na území ČR nosit roušku nebo si jinak chránit ústa a 

nos (např. doma vyrobené roušky, šátek)

● Toto nařízení platí i pro pohyb v prostorách zaměstnavatele

● Zaměstnavatel poskytne roušky pouze zaměstnancům, u kterých 

není na jejich pracovišti schopen zajistit rozestup minimálně 1,5 

metru

● Použité jednorázové roušky prosím vyhazujte do červené popelnice 
pro nebezpečný odpad
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Zona de odihna

In locul de odihna mentineti distanta de 2m intre persoane

Preventivní opatření CoVid-19               ODPOČINKOVÁ ZÓNA

V odpočinkové zóně pracovníci zachovávají rozestup 
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Preventivní opatření CoVid-19                           KANTÝNA   Cantina

Platby pouze bezhotovostně
Plata nu se face cu numerar

Zrušení salátového baru
S-au interzis salatele

Výdej příborů, táců, skleniček, ubrousků  a pečiva personálem jídelny.
Distribuirea tacâmurilor, tăvilor, paharelor, șervețelelor și a produselor de patiserie 
de către personalul cantinei.
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Mentineti aranjarea meselor,nu miscati mobilierul

Preventivní opatření CoVid-19                            JÍDELNA  Masa

Výdej jídla: montáž montaj 10:00-11:00 21:00-22:00
Ora mesei: obrobna masini 11:00-12:00 22:00-23:00

kanceláře birouri 12:00-13:00

Nutno dodržovat rozmístění stolů a židlí viz. obrázky, nábytek nepřemisťovat.
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 Myjte si často ruce mýdlem po dobu minimálně 20 sec.

Používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu, když 
není k dispozici mýdlo a voda, nebo po umytí. 

Vyhněte se kontaktu s nemocnými. 

Zakrývejte si ústa při kašlání nebo kýchání kapesníkem a 
kapesníky vyhazujte do koše.  

Čistěte a desinfikujte předměty a povrchy, které jsou 
často používané. 

NECESTUJTE, jste-li NEMOCNÍ !

Preventivní opatření CoVid-19  PREVENCE CHŘIPKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
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 Avertizare !!!   IMPOTRIVA GRIPEI (coronavirus)

Cand aveti mainele murdare nu va stergeti pe fata sau la gura.

Spalativa cu sapun,pe   maini cel putin 
20de secunde.

Folositi gel antibacterial sau alcool ,daca nu aveti la dispozitie sopun si apa.

Feriti-va de contact cu oameni bolnavi. 

Cand tusiti folositi batista  si dupa folosire aruncati-o  la gunoi.

Lucrurile  care le  folosesc mai multe persoane trebue dezinfectate .

Nu calatoriti cand sunteti bolnavi !
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Locurile unde se gasesc gel dezinfectant

Preventivní opatření CoVid-19    ROZMÍSTĚNÍ DEZINFEKČNÍHO GELU

HALA H5 HALA H6
u vstupu u toalet
la intrare la toaleta
● Dezinfekce bude  doplňována na přelomu 

směn s dávkami pro jednotlivé směny, z 
důvodu, že docházelo k enormnímu 
vyčerpávání dezinfekce ze zásobníků. 

● Zároveň chceme připomenout, že mýdlo a 
voda mají stejný efekt, dezinfekce je 
pouze pro případy, kdy nelze použít mýdlo 
a vodu. V současné době používáme 
dezinfekční mýdlo v celém závodě.
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Preventivní opatření CoVid-19            MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI VSTUPU

Měření teploty všem zaměstnancům probíhá u 
vstupu pro zaměstnance před začátkem směny.

Măsurarea temperaturii pentru toți angajații are 
loc la intrarea salariatului înainte de începerea 
turei.

Pokud zaměstnanci přijdou do práce mimo tuto 
dobu, jsou povinni se dostavit na recepci 
(případně na vrátnici) nechat si teplotu změřit.

Dacă angajații vin să lucreze în afara acestei 
perioade, ei sunt obligați să vină la recepție (sau 
la poartă) pentru a măsura temperatura.

Masurarea temperaturii la intrare
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Preventivní opatření CoVid-19                OMEZENÍ ČASU V ŠATNÁCH
Z preventivních důvodů a omezení času stráveného ve 
větším kolektivu na šatně, dorazí všichni zaměstnanci do 
zaměstnání již převlečeni v pracovním oblečení. 

Din motive preventive și pentru a reduce timpul petrecut 
într-o echipă mai mare în vestiare, toți angajații ajung la 
muncă deja îmbrăcați în haine de lucru.

V šatně budou trávit pouze nezbytně nutnou dobu na 
přezutí.

În vestiare vor petrece cat mai putin timp.

Po skončení směny se na šatně opět pouze přezují a v 
pracovním oblečení odejdou domů.

La sfirsitul lucrului, își i-au lucrurile din vestiare  și pleacă 
acasă în haine de lucru

V případě nutnosti je možné se na šatně 
převléknout, ale prosíme omezit převlékání na 
nezbytně nutnou dobu.

Dacă este necesar, este posibil să schimbați 
hainele în vestiar, dar vă rugăm să schimbați 
hainele la timpul necesar.
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Preventivní opatření CoVid-19   REAKCE PŘI ZPOZOROVÁNÍ PŘÍZNAKŮ

Operátor: pokud zpozoruje příznaky nemoci u kolegy (suchý kašel, pot, 
dušnost, únava), kontaktujte svého nadřízeného a informuje ho

(Pozor, samotná rýma nepatří mezi příznaky nemoci CoVid-19)

Vedoucí: doprovodí pracovníka s příznaky do místnosti vedle závodního lékaře 
(bývalý prostor uklízeček)
kontaktuje pracovníka ostrahy a požádá o změření teploty (teplotu

 neměří závodní lékař)
Zvýšená teplota NENÍ => pracovník může pokračovat v práci

Zvýšená teplota JE => pracovník je odeslán domů s instrukcí
kontaktovat telefonicky svého lékaře a
domluvit se s ním na dalším postupu
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Precautii impotriva CoVid-19        REACTIE LA VEDREA SIMPOMELOR
Operátor: daca observati la colegi simptome de boala (tusa uscata,transpiratie, 

Respiratie grea, oboseala), contactati seful si informatil

(Atentie, curgerea nasului nu sunt semne pentru boala CoVid-19)

Sefi : insotiti persoana in camera în camera de lângă la medic (fosti spalatori 
de spatiu)
Contactati agentul de securitate pentru masurarea temperaturi (temperatura 
nu o  masoara doctorii)

 
Temperatura este normala => Muncitorul poate sa lucreze mai departe

Temperatura este ridicata => Muncitorul va fi trimis acasa care va
trebui sa contacteze  telefonic doctorul de
familie pentru  urmatori pasi.
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Preventivní opatření CoVid-19                      KDE ZJISTÍTE VÍCE?
Svoje dotazy k současné situaci směřujte na:
Intrebarile voastre despre situatia actuala puteti sa le puneti:

● své nadřízené
       La superiori vostri

● Pro THP aplikace  Life@Humpole        => 
  https://smartworkplace.apps.valeo.com/life-humpolec/dotazy-a-odpovedi

       Pentru THP aplicatia

● stránky odborové organizace www.odboryvaleo.cz/humpolec => aktuality, forum
       site-ul sindical www.odboryvaleo.cz/humpolec => știri, forum

https://smartworkplace.apps.valeo.com/life-humpolec/dotazy-a-odpovedi

