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OPATŘENÍ, POKYNY A DOPORUČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ SPOLEČNOSTI – ETHANOL ENERGY a.s. 
 

a) Všichni zaměstnanci, kteří budou v následujících dnech žádat o dovolenou, uvedou v žádance v Target online solution v sekci ostatní údaje MÍSTO 
POBYTU (stát/region/město).  

b) Zaměstnanci, kteří již mají v TOS dovolenou schválenou, pošlou obratem přesné místo pobytu mailem na stepanka.soltova@ethanolenergy.cz. 
Případně vás budeme telefonicky kontaktovat a zjišťovat informace o místě pobytu.  

c) Pokud budete běžně nemocní, informujte svého nadřízeného a dohodněte s ním za účasti personálního úseku další postup a organizaci práce, dokud 

se neuzdravíte. Při podezření na koronavirus je nutné telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře, hygienickou stanici a zaměstnavatele!  

d) Dbejte na dodržování všech hygienických návyků (mytí rukou, při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo celou paží).  
e) Vyvarujte se účasti na hromadných společenských akcích, jako jsou plesy, koncerty a sportovní utkání, zejména pokud jsou organizovány 

v uzavřeném prostředí.  S účinností od 10. března od 18 hodin až do odvolání se zakazují divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, 
náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob.  

f) S účinností od 11. března až do odvolání se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. 
Na mateřské školy se opatření nevztahuje. Upozorňujeme, žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského 
zařízení (školy) vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, 
mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 
Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů 
předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Pokud hrozí riziko, že budete muset zůstat se svým dítětem doma, okamžitě prosím 
informujte svého nadřízeného a personální úsek.  

g) Pro vaše zdraví a bezpečnost je zajištěn zvýšený úklid, zejména sociálních zařízení a společných prostor. Dále jsou umístěny dezinfekce na toaletách, 
kuchyňkách, velínu a dalších společných prostorech. V rámci možností, dostupnosti a dle potřeby vybavíme pracovníky ochrannými respirátory.  

h) V následujících dnech budou vrátnice vybaveny bezkontaktními teploměry. Zaměstnanci i externí společnosti mohou být vybráni k namátkové 

kontrole teploty. Zvýšená teplota je stanovena na 38 stupňů Celsia.  

 
K dnešnímu dni jsou v rámci společnosti:  

i) zrušeny případně přesunuty všechny hromadné firemní akce (porady nad 20 účastníků, výjezdní zasedání, setkání se zaměstnanci)  

j) zakázány všechny akce pro cizí (exkurze apod.)  

k) zakázány služební cesty na pokyn zaměstnavatele hromadnou dopravou. Netýká se dopravy z a do zaměstnání.  

l) minimalizovány služební cesty a cílem je maximalizace využití virtuální komunikace (telekonference, skype atd.)   

 
Apelujeme na vaši maximální zodpovědnost, nepodceňujte rizika a buďte ohleduplní k sobě i ke svému okolí! 

 

 
Důležité kontakty:  
 

Doporučujeme mít u sebe kontakt na Vaše ošetřujícího lékaře!  

 

Níže naleznete infolinky Hygienické stanice.  

Infolinky ke koronaviru pro Středočeský kraj 

Infolinka 771 137 070  

- je v provozu v pracovní dny od 9:00 do 19:00, o víkendech od 7:00 do 19:00. 

V provozu je také linka 736 521 357, a to v PRACOVNÍ DNY od 7:00 do 9:00. 

Na tyto linky, prosíme, neposílejte sms. 

 

NA HYGIENICKOU STANICI NECHOĎTE OSOBNĚ. 

V pracovní době se dle místa Vašeho bydliště obracejte na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť. 

 

Oddělení protiepidemické pro okresy Kolín a Kutná Hora 

Vedoucí oddělení (pracovištěm v Kutné Hoře) 
Ing. Zdeňka Kroupová 
Telefon: + 420 327 580 265 
E-mail: zdenka.kroupova@khsstc.cz 

 

Kutná Hora, Referent 
Mgr. Šárka Rambousková 
Telefon: + 420 327 580 252 
E-mail: sarka.rambouskova@khsstc.cz 

 

Bc. Andrea Bobková 
Telefon: + 420 327 580 252 
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