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        Schwarzheide, 17. dubna 2020 

 
Opatření k prevenci infekcí v každodenním provozu ve 
výrobním závodě BASF ve Schwarzheide  

 
 

 

 

Výrobní závod BASF ve Schwarzheide přijímá veškerá nezbytná opatření, aby mohl být 
dodržen zákaz osobního styku doporučený německou vládou dne 22. března 2020 a 
fungovala účinná prevence nákazy na pracovišti prostřednictvím komplexního a 
integrovaného balíčku opatření. Dodržování těchto opatření bude trvale vyžadováno od 
všech osob, které v závodě pracují.  
 
 

1. Preambule: 
1.1 Všechny osoby, jejichž osobní přítomnost není v současné době bezpodmínečně 

nutná, budou pracovat z domova 
1.2 Všechny osoby, které se zdržují na pracovišti, jsou povinny dodržovat platná opatření 

a pokyny a odpovídajícím způsobem je uplatňovat při své práci 
1.3 Na celém pracovišti jsou rozvěšena oznámení, nápisy, plakáty a letáky upozorňující 

na osobní i provozní hygienická opatření 
1.4 Pro všechny osoby, které se zdržují na pracovišti, platí stejná, níže uvedená pravidla 

sociálního distancování, jež je třeba přísně dodržovat 
1.5 Každý vedoucí pracovník, každá společnost a každý smluvní partner je povinen 

informovat zaměstnance, kterých se to týká, o přijatých opatřeních a směrnicích a 
dohlížet na jejich dodržování 

 
 

2. Opatření na pracovišti, například na staveništích, na montážních místech, v dílnách, 
kancelářích, místnostech pro odpočinek a společenských místnostech:  

2.1 Všechny osoby mají povinnost dodržovat mezi sebou minimální rozestup 1,50 metru 
2.2 Při výkonu nutných dočasných i trvalých pracovních úkolů, u nichž není za žádných 

okolností možné zachovat minimální odstup 1,50 metru, platí povinnost používat 
ochranu nosu a úst, ochranné brýle a další vhodné pomůcky, pokud jejich použití 
neovlivní výkon práce a není v rozporu s pravidly pro záchranu životů. 

2.3  Diskuse, debaty, schůzky atd. je třeba omezit na absolutní minimum a pokud možno 
je organizovat prostřednictvím elektronických médií (Telcos, Webex apod.)  

2.4 Pokud je nutné uspořádat osobní setkání v uzavřených prostorách, je třeba volit 
největší dostupné zasedací místnosti  

2.5 Maximální počet osob, které smějí současně pobývat v kancelářích, místnostech pro 
odpočinek a společenských místnostech, je v závislosti na velikosti místnosti výrazně 
omezen. Je nezbytné dodržovat minimální rozestup 1,50 metru 

2.6 Uzavřené prostory musejí být po max. 15 minutách intenzivně vyvětrány po dobu 
nejméně 5 minut 

2.7 Obecně by nemělo docházet ke koncentraci lidí a je třeba se vyhnout „srocování“, 
například na konci směny nebo schůzky  
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2.8 Pokud je to možné, je třeba jednotlivé směny či pracovní týmy rozdělit do několika 
menších skupin, které mezi sebou udržují co nejmenší kontakt, například tím, že se 
definují různé oblasti práce či kompetence 

2.9 Pokud je to možné, je třeba se vyhnout paralelní práci směn či pracovních týmů ve 
stejné oblasti práce, resp. kompetence 

2.10 Předávání směn, není-li to nezbytné z pracovně-technického hlediska, již neprobíhá 
„tváří v tvář“, ale elektronicky nebo písemně. Personál směn má povinnost čistit 
povrchy, na nichž dochází k častému kontaktu osob. 

2.11 Pokud je to možné, měly by jednotlivé týmy plnit své úkoly každý den ve stejném 
složení a neměly by se měnit (např. montážní skupiny)  

2.12 Složení pracovních týmů musí být průběžně a pečlivě dokumentováno. Odpovědnost 
nese příslušný vedoucí pracovník (např. předák, vedoucí týmu, mistr nebo projektový 
manažer). Zasedací místnosti je možno používat jako další odpočinkové či 
společenské místnosti 

2.13 Doby přestávek je třeba pro různé oblasti práce volit tak, aby se nepřekrývaly a 
odpočinkové místnosti mohly být využívány v různých časech 

2.14 Je v platnosti plán úklidu se zvýšenými požadavky na hygienu. Jeho dodržování je 
předmětem pravidelných kontrol.  

2.15 Přístup do velínů mají pouze pracovníci, kteří zde plní přesně určené úkoly. Počet 
pracovníků i délku pobytu je třeba snížit na nejnutnější minimum 

2.16 Pravidla sociálního distancování je třeba dodržovat i při jízdách všemi motorovými 
vozidly v areálu závodu. V jednom vozidle se smějí současně přepravovat maximálně 
dvě osoby. Je-li v provozu kyvadlová autobusová doprava organizovaná společností 
BASF, platí zde pravidla definovaná v rámci sociálního distancování, která budou 
společností BASF dále specifikována. 

2.17 V jednomístné kabině (např. traktorů, jeřábů, vysokozdvižných vozíků) smí být 
přítomna vždy pouze jedna osoba 

2.18 Vznikne-li v důsledku podnikových opatření, poplachu či mimořádných událostí 
potřeba odebrat se na určené shromaždiště, je i zde třeba dodržovat minimální 
rozestup 1,50 metru. To neplatí pro shromaždiště uvnitř budov, která jsou nutná 
z důvodu stávajícího posouzení rizik. Tato pravidla se nevztahují na zásahové 
jednotky během zásahu. 

 

 

3. Opatření v sanitárních místnostech, šatnách a kuřárnách 

V případě, že se na začátku a na konci směny používají sanitární místnosti na převlečení z 
civilního do pracovního oblečení a naopak, platí následující pravidla: 

3.1  Minimální rozestup mezi jednotlivými osobami je 1,50 metru 
3.2  Ve společných sprchách používejte jen každou druhou sprchu  
3.3  Sociální zařízení se uklízejí několikrát denně, zejména mezi směnami 
3.4  U sociálních zařízení je třeba zajistit dostatečné větrání 
3.5  Sledujte a dodržujte vývěsky s osobními i provozními hygienickými opatřeními 

 

3.6. Pro kuřárny platí: 

3.6.1. Současně je smějí používat maximálně dvě osoby při dodržení minimálního 
rozestupu 1,50 metru 

3.6.2. Kuřárny je třeba trvale větrat. 
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4. Doporučení při užívání externího ubytování a pro příjezd na pracoviště 

Jsou-li osoby, které v závodě pracují, ubytovány v hotelech, penzionech nebo jiných externích 
ubytovacích zařízeních, platí pro ně následující doporučení: 

4.1  Je třeba vyhnout se ubytování v hromadných noclehárnách nebo pokojích s více lůžky 
4.2  Maximální obsazenost pokoje činí dvě osoby 
4.3  Vyhýbejte se změnám v obsazení pokojů 
4.4  U sociálních zařízení je třeba zajistit intenzivní úklid 

 

Příjezdy z místa ubytování na pracoviště nebo služební cesty na začátku práce podléhají 
stejným doporučením jako pravidla pro používání vozidel uvedená mezi opatřeními platnými 
na pracovišti: 

4.5  Pravidla sociálního distancování je třeba přísně dodržovat i při jízdě osobním 
automobilem, dodávkou nebo podobným vozidlem. Při jízdě motorovým vozidlem se 
doporučuje maximální obsazenost v počtu 2 osob. 

4.6  Při cestách na staveniště se rovněž doporučuje přepravovat v jednom vozidle vždy stejné 
skupiny osob 

 
 

5. Opatření platná u vjezdů do závodu 
5.1  Ochrana plexisklem, např. u přepážky pro vyřizování dodávek přepravovaných nákladními 

vozidly a kontakt se zákazníky 
5.2  Pracovníci ochranky závodu zkontrolují během běžného odbavení dodavatele a řidiče 

nákladních vozidel prostřednictvím sebehodnocení a dotazníku týkajícího se klasických 
rozpoznatelných příznaků potenciální koronavirové infekce a podezřelým případům 
zabrání v přístupu do závodu 

5.3  Řidiči nákladních vozidel, kteří přijíždějí z rizikových oblastí a musejí vjet do areálu nebo 
projet přes areál závodu, smějí kabinu řidiče opustit pouze na vyzvání.  

5.4  Mezi čekajícími osobami a pracovníky je třeba dodržovat minimální rozestup 1,50 metru 

Přísné dodržování uvedených opatření trvale kontroluje mimo jiné ochranka závodu a vyzývá 
všechny k jejich uplatňování. Aktuální vývoj nebo úpravy budou oznámeny obratem. 

 

V případě pochybností platí německá verze textu. 

  

Ve Schwarzheide, dne 17. 4. 2020 

 

Krizový štáb Schwarzheide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


