Informace pro dodavatele
Skupiny ČEZ
Preventivní opatření ke snížení rizik nákazy
koronavirem v SKČ

Vážený dodavateli,
s ohledem na vývoj situace si dovolujeme aktualizovat informaci z minulého týdne. Naše společnost, která je
součástí kritické infrastruktury státu ve smyslu zák. č. 240/200 Sb. o krizovém řízení a zabezpečuje tak energetické
potřeby státu, přijala preventivní opatření s cílem snížit rizika spojená s šířením infekce koronavirem. Stručný výčet
některých opatření uvádíme v příloze tohoto dopisu. Považujeme v tuto chvíli za nezbytné minimum, které bude
pravděpodobně potřebné v reakci na případné šíření infekce a dovolujeme si důrazně doporučit, abyste je jako
nezbytné minimum zavedli i vy. V opačném případě nelze vyloučit vznik odpovědnosti za škodu.
Vzhledem k doporučením orgánu veřejné správy (v současnosti zejména přísné prevence šíření nákazy), případně
i příkazům/zákazům příslušných orgánů, Vás žádáme o zavedení efektivních preventivních opatření u svých
zaměstnanců a poddodavatelů, tak aby byl vyloučen přenos nákazy na zaměstnance naší společnosti, nebo jiného
subjektu potřebného pro obsluhu prvků kritické infrastruktury prosím věnujte maximální možnou pozornost
zejména svým zaměstnancům, nebo poddodavatelům vyslaným do našich objektů ze zahraničí. V této chvíli se
jedná nejen o výše zmíněná preventivní opatření, ale i o opatření vůči osobám, které se vrátily ze zasažených nebo
ohrožených oblastí.
Upozorňujeme, že šíření nákazy by mohlo ohrozit prvek kritické infrastruktury, z tohoto důvodu je nezbytné věci
věnovat maximální pozornost!
Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že do odvolání byl v objektech SKČ vydán zákaz jednání s účastí více než 30
osob, který platí i pro dodavatele. V souvislosti s šířením nákazy připravujeme další opatření, například opatření na
vstupech do našich objektů, která mohou vést k významnému prodloužení doby průchodu na pracoviště.
Konkrétně prosím informujte své zaměstnance a poddodavatele o tom, že mohou být na vstupu podrobeni
kontrole teploty, přizpůsobte tomu prosím termíny příchodů na pracoviště.
Dovolujeme si rovněž upozornit, že bude na vaší straně pravděpodobně potřebné zajistit dostatečné zásoby
ochranných pomůcek, desinfekčních prostředků, materiálu pro plnění smluvních závazků, stejně jako potřebný
personál pro případ, že v důsledku případného šíření koronaviru dojde v souvislosti s opatřením orgánů veřejné
správy ke komplikacím např. v dopravě, zásobování k výpadkům na straně Vašich poddodavatelů.
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Stručný výtah základních opatření proti šíření koronaviru
•

Žádný zaměstnanec, který se vrací ze země s vysokým rizikem nákazy koronavirem (sledujte web
ministerstva zdravotnictví), bez ohledu na to, zda má či nemá příznaky onemocnění, nesmí vstoupit 14 dní
po svém návratu do žádného z objektů společností Skupiny ČEZ, anebo se jakýmkoliv jiným způsobem
osobně setkávat se svými kolegy. Využijte práci z domova nebo překážky na straně zaměstnavatele.

•

U zaměstnanců, kteří se vrací z ostatních rizikových oblastí (aktuální informace na webu ministerstva
zahraničí), se vstup do objektů Skupiny ČEZ po stejnou dobu nedoporučuje.

•

Zaměstnanci, kteří se vracejí ze zasažených oblastí, o tom musí informovat svého nadřízeného.

•

Od dnešního dne jsou zakázány zahraniční pracovní cesty do zemí s vysokým rizikem, a důrazně žádáme
zaměstnance, aby zvážili své cesty do rizikových zemí soukromě. Obdobně jsou zakázány pracovní cesty ze
zemí s vysokým rizikem do všech objektů Skupiny ČEZ.

•

Cestování jak služebně, tak soukromě nedoporučujeme ani do zemí se středním rizikem.

•

Je vydán také zákaz svolávat jednání, kterých by se účastnilo více než 30 osob, pro jednání využijte v
maximální možné míře telekonference či skypové schůzky, pořádat hromadné zaměstnanecké akce,
setkání a konference a účastnit se podobných akcí.

•

Až do odvolání je vydán zákaz veškerých exkurzí a všech zbytných návštěv do všech objektů společností
Skupiny ČEZ.

•

Jsou uzavřena Informační centra v našich elektrárnách.

•

Až do odvolání Generálního ředitele platí zákaz veškerých exkurzí a všech zbytných návštěv do všech
objektů společností Skupiny ČEZ.
V případech hodných zvláštního zřetele bude rozhodnu o výjimkách a odchylkách od výše uvedeného
Generálním ředitelem Skupiny ČEZ.

Pokud se u vás objeví jakékoliv příznaky onemocnění jako je horečka, kašel, nebo dušnost, neprodleně telefonicky
kontaktujte příslušnou hygienickou stanici a neosobní cestou (telefon, e-mail) svého nadřízeného. Rozhodně žádné
onemocnění nepřecházejte a zůstaňte doma.
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