Opatření zaměstnavatelů, obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., a obchodní společnosti
MORAVIA STEEL a.s., v návaznosti na mimořádná karanténní opatření
Opatření č. 6
Obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. (dále jen „Společnost TŽ“), a obchodní společnost
MORAVIA STEEL a.s. (dále jen „Společnost MS“)
a/

v návaznosti na mimořádná opatření či jiná rozhodnutí vlády, ministerstev a orgánů ochrany
veřejného zdraví (dále jen „Opatření státu“),

b/

s vědomím, že každá z nich zejména
-

c/

se zdůrazněním, že podle ustanovení § 106 odst. 4 zákoníku práce každý zaměstnanec je
povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a
zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při
práci, mimo jiné též
-

01.

podle ustanovení § 101 odst. 1 zákoníku práce je povinna zajistit bezpečnost a ochranu
zdraví svých zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a
zdraví a
podle ustanovení § 102 odst. 1 zákoníku práce je povinna vytvářet bezpečné a zdraví
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům,

dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného
chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,
používat zaměstnavatelem přidělené pracovní prostředky a osobní ochranné pracovní
prostředky a ochranná zařízení,

doporučují všem svým zaměstnancům, aby sledovali Opatření státu, která jsou zveřejňována
zejména na webových stránkách vlády České republiky a jednotlivých ministerstev, mimo jiné
na webových adresách
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
https://koronavirus.mzcr.cz/
a seznamovali se s jejich obsahem;

02.

žádají všechny své zaměstnance, aby se chovali důsledně v souladu v požadavky, pokyny a
omezeními, uvedenými v Opatřeních státu, a dodržovali pravidla ochrany před nemocí
COVID-19, zveřejněná orgány veřejné moci, orgány ochrany veřejného zdraví či zdravotnickými
zařízeními;

03.

ukládají všem svým zaměstnancům, aby dodržovali pravidla ochrany před nemocí COVID-19,
stanovená jejich zaměstnavateli a nadřízenými vedoucími zaměstnanci, jakož i pravidla
stanovená obchodními společnostmi poskytujícími stravování zaměstnancům Společnosti TŽ
a/nebo Společnosti MS;
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04.

zakazují vstup a vjezd do areálů Společnosti TŽ či na pracoviště Společnosti TŽ nebo pracoviště
Společnosti MS každé osobě, včetně zaměstnanců, která se odmítla podrobit zjištění jejího
aktuálního zdravotního stavu či měření tělesné teploty podle bodu 12. tohoto Opatření nebo
vykazuje příznaky onemocnění nemocí COVID-19, zejména tělesnou teplotu 37,5 stupně Celsia
nebo vyšší;

05.

ukládají všem vedoucím zaměstnancům, aby nesjednávali a nepovolovali exkurze na pracoviště
Společnosti TŽ;

06.

ukládají každému svému zaměstnanci, aby neprodleně oznámil svému přímo nadřízenému
vedoucímu zaměstnanci, bude-li mu známo, že se setkal s osobou, u níž je podezření na
onemocnění nemocí COVID-19, nebo bylo zjištěno onemocnění nemocí COVID-19, jakož i
skutečnost, že členovi jeho domácnosti byla nařízena karanténa;

07.

ukládají každému svému zaměstnanci, aby v případě, že zřejmě má tělesnou teplotu 37,5 stupně
Celsia nebo vyšší či v případě jakýchkoliv jiných příznaků respiračního onemocnění, neprodleně
oznámil tuto skutečnost svému přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci;

08.

ukládají každému vedoucímu zaměstnanci, aby neprodleně po zjištění, že jeho podřízený
zaměstnanec
a/
b/
c/

v době, kdy se nachází v areálu Společnosti TŽ nebo na pracovišti Společnosti TŽ či
Společnosti MS má zřejmě tělesnou teplotu 37,5 stupně Celsia nebo vyšší či má jiné
příznaky respiračního onemocnění nebo
se setkal s osobou, u níž je podezření na onemocnění nemocí COVID-19, nebo bylo zjištěno
onemocnění nemocí COVID-19 nebo
žije ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena karanténa,

tyto skutečnosti oznámil Hasičskému záchrannému sboru Společnosti TŽ na telefonní číslo 150 z
pevné linky TŽ nebo 558 533 333 z mobilního telefonu (u pracovišť mimo území Třince příslušné
hygienické stanici) a dále postupoval podle pokynů vydaných PR – ředitelem Společnosti TŽ pro
personalistiku a vnější vztahy;
09.

ukládají každému svému přeshraničnímu zaměstnanci, to je zaměstnanci dojíždějícímu
pravidelně do zaměstnání ze zahraničí, aby svému přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci
na jeho žádost prokázal splnění svých právních povinností přeshraničního pracovníka,
stanovených mu Opatřením státu z důvodu jeho vstupu na území České republiky, a to včetně
předložení svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci Opatřením státu požadovaného
potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 či Opatřením státu
požadovaného jiného potvrzení nebo dokladu;

10.

ukládají každému svému zaměstnanci, který v době po ukončení své poslední směny (posledním
výkonu práce pro zaměstnavatele) pobýval v zahraničí, nejednalo-li se o pobyt přeshraničního
zaměstnance ve státě jeho bydliště, aby svému přímo nadřízenému vedoucímu zaměstnanci
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, nejlépe e-mailem,
a/
b/

bezprostředně po vstupu do České republiky oznámil tuto skutečnost, to je svůj pobyt v
zahraničí, a
bez nadbytečného prodlení mu také oznámil a na žádost svého přímo nadřízeného
vedoucího zaměstnance také prokázal splnění svých právních povinností stanovených
Opatřením státu pro vstup na území České republiky;
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11.

zakazují každému svému zaměstnanci až do řádného splnění jeho oznamovacích povinností
podle bodu 06., 07., 09. nebo 10. tohoto Opatření č. 6 a v době, po kterou mu bude nařízena
karanténa, vstup do kteréhokoliv areálu Společnosti TŽ či na pracoviště Společnosti TŽ či
Společnosti MS;

12.

ukládají všem svým zaměstnancům i ostatním osobám vstupujícím či vjíždějícím do areálů
Společnosti TŽ, na pracoviště Společnosti TŽ a na pracoviště Společnosti MS a pobývajícím
v areálech Společnosti TŽ a na těchto pracovištích, aby
a/

při vstupu a vjezdu do areálů Společnosti TŽ a na pracoviště Společnosti TŽ a pracoviště
Společnosti MS a po dobu pobytu v areálech Společnosti TŽ a na těchto pracovištích se na
výzvu osob provádějících ostrahu areálů Společnosti TŽ či vedoucích zaměstnanců
pracovišť Společnosti TŽ a pracovišť Společnosti MS mimo tyto areály podrobili zjištění
jejich aktuálního zdravotního stavu se zaměřením na příznaky nemoci COVID-19 včetně
měření tělesné teploty;

b/

po dobu svého pobytu v areálech Společnosti TŽ a na pracovištích Společnosti TŽ a
pracovištích Společnosti MS nadále
ba/
bb/

používali podle Opatření státu ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a
používali dezinfekční prostředky a hygienické prostředky včetně rukavic a
jednorázových papírových ručníků, určené a poskytované Společností TŽ či
Společností MS k zajištění ochrany před onemocněním nemocí COVID-19.

Společnost TŽ
13.

ukládá vedoucímu PK – Kontrola a řediteli závodu a vedoucím provozů mimo areál Třinec
neumožňovat cizincům, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů
nebo trvalý pobyt, nejedná-li se o přeshraniční zaměstnance, vstup a vjezd do areálů Společnosti
TŽ a na všechna pracoviště Společnosti TŽ mimo tyto areály bez předchozího povolení vydaného
PR – ředitelem pro personalistiku a vnější vztahy;

14.

ukládá vedoucímu PK – Kontrola a řediteli závodu a vedoucím provozů mimo areál Třinec
neumožňovat zaměstnancům a ani jiným osobám vstup a vjezd do areálů Společnosti TŽ a na
všechna pracoviště Společnosti TŽ mimo tyto areály bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének;

15.

ukládá vedoucímu Hasičskému záchrannému sboru Společnosti TŽ ihned hlásit Krajské
hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě každou osobu s podezřením na
onemocnění nemocí COVID-19, oznámenou Hasičskému záchrannému sboru Společnosti TŽ
podle bodu 08. tohoto Opatření č. 6;
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Společnost TŽ a Společnost MS
16.

17.

informují a upozorňují všechny své zaměstnance, že
a/

v případě nařízení karantény zaměstnanci náleží náhrada mzdy a dávky nemocenského
pojištění obdobně, jak je tomu u pracovní neschopnosti,

b/

nesplnění oznamovací povinnosti, uvedené výše pod bodem 06., 07., 09. nebo 10. tohoto
Opatření č. 6, bude považováno za překážku v práci na straně zaměstnance, pro kterou
zaměstnavatel neumožní zaměstnanci výkon práce, a tedy za dobu takto zapříčiněné
nepřítomnosti zaměstnance v práci mu nebude poskytnuta náhrada mzdy,

c/

porušení povinnosti uvedené v tomto Opatření č. 6 včetně pravidel podle bodu 03. tohoto
Opatření č. 6 bude zaměstnavatelem považováno za porušení pokynu zaměstnavatele, a
tedy za porušení pracovních povinností zaměstnance; obdobně bude posuzováno též
zneužití k újmě zaměstnavatele pravidla uvedeného v tomto Opatření
č. 6 nebo v
Opatření státu;

ukládají řediteli závodu a vedoucím provozů a odborů či jiných útvarů zajistit v jimi řízeném
závodu a v jimi řízených provozech a odborech a jiných útvarech
a/

plnění všech povinností uvedených v tomto Opatření č. 6 a stanovených na základě tohoto
Opatření č. 6,

b/

neprodlené a prokazatelné seznámení všech zaměstnanců jimi řízeného závodu a jimi
řízených provozů a odborů či jiných útvarů s tímto Opatřením č. 6 a poskytnout jim
informace o zajištění jejich plnění.

Účinností tohoto Opatření č. 6 se nahrazuje Opatření č. 5 Společnosti TŽ a Společnosti MS, vydané dne
30.04.2020.
Toto Opatření č. 6 je účinné pro všechny zaměstnance Společnosti TŽ a všechny zaměstnance
Společnosti MS od 14:00 hodin dne 21.05.2020

Jan Czudek
předseda představenstva
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Ivo Žižka
člen představenstva
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Petr Popelář
předseda představenstva
MORAVIA STEEL a.s.

Uršula Novotná
člen představenstva
MORAVIA STEEL a.s.
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