Husqvarna Manufacturing CZ

INTERNÍ POKYN SKUPINY HUSQVARNA
COVID-19: Funkce a povinnosti, zdravotní a bezpečnostní
požadavky a doporučení
S odkazem na aktuální situaci a možného propuknutí COVID-19 vytvořila Husqvarna Group
zdravotní a bezpečnostní pokyn k dodržování na pracovištích. Jednoduchá opatření a plánování
můžou udělat velký rozdíl. Níže uvedená opatření pomohou zabránit šíření infekcí a chránit naše
zaměstnance proti infekcím jako je nachlazení, chřipka a žaludeční problémy. Jak se situace
může rychle měnit, je důležité také reagovat rychle a zajistit, aby nové informace byly k dispozici.

Funkce a odpovědnosti
 Místní management je odpovědný zajistit veškerou nezbytnou komunikaci a preventivní a
ochranná zdravotní a bezpečnostní opatření k minimalizování rizika rozšíření COVID-19
 Místní bezpečnostní technici - poskytnout informace, směrnice a rady na každém školení o
preventivních a bezpečnostních opatřeních spojených s COVID-19
 Všichni zaměstnanci – převzít osobní zodpovědnost za své vlastní zdraví a bezpečnost
spolupracovníků, dodržovat směrnice a doporučení navržená v tomto dokumentu

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYN
Požadavek! Všichni zaměstnanci by měli:
 dodržovat zavedené zdravotní a bezpečnostní procedury, vyhnout se vystavení vlivu jiných
zdravotních a bezpečnostních rizik a účastnit se v případě nutnosti pracovních školení o
zdraví a bezpečnosti,
 sami sledovat projevy nemoci (horečky, kašel, potíže dýchací, bolesti ve svalstvech, únava)
a sami se izolovat nebo podat zprávu o nemoci nadřízeným, pokud se vyskytne.
Požadavek! Místní management a bezpečnostní technik by měli :
 Sledovat a plnit požadavky/doporučení místních/globálních orgánů a skupiny Husqvarna
 Poskytnout informace, instrukce a rady na každém bezpečnostním školení, včetně
zopakování zásad prevence infekce a kontroly hygienických prostředků a osobních
ochranných pomůcek.
 Podporovat zaměstnance ve vyhledávání pomoci od bezpečnostních techniků, závodního
lékaře, když se domnívají, že je ohrožuje bezprostřední a vážné nebezpečí pro jejich zdraví
 Zajistit dostatečné množství a správnost hygienických prostředků (mýdlo a voda, čistící
prostředky), abychom vyhověli potřebám k nešíření COVID-19.
 Radit zaměstnancům k sebekontrole příznaků a zůstat doma, když jsou nemocní.
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Doporučení! Místní management a bezpečnostní technici jsou žádáni:
 vyvěsit plakáty k mytí rukou k zvýraznění důležitosti správného mytí rukou (poptejte ve
vašem místním zdravotnickém zařízení nebo se podívejte na www.WHO,
 rozmístěte dezinfikující automaty na ruce na vhodných místech kolem pracovního prostoru.
Přesvědčte se, že jsou pravidelně doplňovány. Doporučte užívání gelů.
 Připomeňte zaměstnancům omezení kontaktu rukou s tváří
 Připomeňte zaměstnancům, že při kašlání, kýchání nebo utírání si nosu, by měl být užíván
papírový kapesník a po použití vhozen do určených nádob.
 Toto platí i pro mytí rukou z dávkovače gelu.
 doporučit zaměstnanci udržovat společenský odstup 1 m (vyhnout se podání ruky, vítací
objetí).
 přesvědčte se, že všechny návštěvy, které projevují příznaky by měly být požádány, aby byly
v přidělené místnosti a management by měl nabídnout lékařskou pomoc
 připomeňte, že personál by se měl vyhnout podání rukou s hosty nebo postojem příliš
blízkým při mluvení s lidmi; zvláště vykazují-li chřipkové symptomy;
 zvážit umístění papírových kapesníků a odpadkových košů kolem veřejně přístupných
prostor. Odpadkové koše musí být vyprazdňovány pravidelně, za užití univerzálních opatření
 koordinovat vykazování nemocnosti pro zaměstnance a návštěvy. Toto zpočátku bude řízeno
příslušným vedoucím oddělení, po poradě s jejich LZ obchodním partnerem;
 přesvědčte se, že dodavatelé jsou uvědomění s instrukcemi v této směrnici
 Sledujte a určete dodavatele a jejich personál, který byl v oblastech vysokých rizik pro
COVID-19.
Tyto pokyny byly zpracovány na základě posledních doporučení vydaných Světovou
zdravotní organizací.

Další informace:
World Health Organization (WHO)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Occupational Safety and Health Administration (OSHAS)
https://www.osha.gov/

European Centre for Disease Prevention and Control (CDPC)
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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