Bezpečně do práce
Protokoly zdraví a bezpečnosti, příklady dobré praxe
2020

Bezpečně do práce
Krize COVID-19 a uzavření mnoha trhů vytvořila
nevídanou výzvu pro lidi i ekonomiky celého světa.
Trh práce se musí rychle přizpůsobit nové realitě, aby se co
nejvíce zmírnily dopady hospodářského poklesu.

Aliance HR leaderů, vytvořená 16. 4. 2020 společnostmi
Randstad NV, Adecco Group a ManpowerGroup, se zavázala
sdílet své zkušenosti, podporovat spolupráci mezi dalšími
subjekty a pomoci dále sdílet příklady dobré praxe.
Vedení projektu převzala od června 2020 konfederace WEC
(World Employment Confederation).
Protokoly Aliance mohou pomoci doplnit předpisy BOZP
v každé zemi nebo odvětví. Profesní organizace, unie, odbory,
zaměstnavatelé, vláda, zdravotní instituce a další mohou
pomoci vytvářet nové předpisy BOZP.

Upozornění
Tento dokument je souhrnem doporučení, která nebyla nezávisle ověřena. Při jejich
implementaci je potřeba zajistit dodržení všech platných zákonů a vládních nařízení.

Úrovně řízení rizik, kategorizace míry rizika
Adaptováno dle hierarchie řízení rizik NIOSH
(National Institute for Occupational Safety and Health / Národní ústav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Vysoký
ekonomický
dopad

Kontext státu
Nejvíce
efektivní

Eliminace
Odstranění rizika

Vysoký
dopad

5
Žádná práce

Substituce
Změna rizika

4
Zaměstnavatel
Úroveň
řízení rizika

Práce na dálku,
uzavření pracoviště

Zaměstnavatel
(Uživatel)

Technické řízení rizika
Izolace lidí mimo riziko

Dopad na
osobní život

Kontrola při vstupu na
3 pracoviště, práce v neměnných
testovaných týmech

Administrativní řízení rizika
Změna způsobu výkonu práce

Nízký
ekonomický
dopad
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OOPP
Ochrana pracovníků pomocí
osobních ochranných
pracovních prostředků

1

Desinfekce rukou i prostoru
(před / po směně)
Osobní ochranné pracovní prostředky,
masky / respirátory, COVID testy

Nejméně
efektivní

Malý
dopad

Příklady dobré praxe z odvětví / států: přijmout
přijatelnou úroveň rizika a eliminovat ekonomický dopad
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Jak protokoly zdraví a bezpečnosti týkající se COVID-19 mohou řešit
různá rizika na pracovišti
Ilustrativní příklad

Úroveň řízení rizika
Eliminace
Odstranění rizika

Substituce
Změna rizika

Technické řízení rizika
Izolace lidí mimo riziko

Jídelna a/nebo přestávky – co by měl zaměstnavatel zvážit
n/a

Poučení zaměstnanců, aby se v přestávkách a v jídelně neshlukovali.

Určení místa pro stravování zaměstnanců, požádání zaměstnanců, aby si hotová jídla
a nápoje nosili s sebou ve vlastních nádobách.

Administrativní řízení rizika Vytvoření rozvrhu pro obědy / přestávky podle týmů s určeným časem začátku a konce.
Změna způsobu výkonu práce

Je pak garantováno dodržení fyzické vzdálenosti během přestávek.

OOPP

Instalace dočasných (plastových) bariér a štítů v místnostech určených na přestávku a
v jídelně.

Ochrana pracovníků pomocí
osobních ochranných pracovních
prostředků
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Ilustrativní postup

Bezpečně do práce – 7 kroků k vytvoření protokolu

Fokus tohoto dokumentu

Úspěšná adaptace

1. Posouzení současného
pracovního prostředí

Identifikace potřeb a příležitostí
na pracovišti (provozní a
Porovnání aktuální situace
s vědecky ověřenými podklady
bezpečného pracoviště (vzdálenost,
ochrana proti virům, apod.)

Zjištění potřeb a postojů při
přijímání bezpečnostních
opatření na pracovišti s příslušnými

Bezpečné aktivity

Stanovení priorit
•

Rychlá řešení
→ "co můžeme udělat už
zítra“
vs.

•

Dlouhodobé dosažení cílů
→ "udržitelné v čase”

Scorecard bezpečného
pracoviště: revize rozmístění
pracovních míst, používání
ochranných pomůcek, směrnic
a metodiky zaškolování

3. Vypracování řešení

Další varianta: Rychlý modul, zaměstnanci průběžně přijímají opatření

společenské)

zúčastněnými stranami

Příklad nástrojů

2. Návrh postupu
pro vytvoření
bezpečného
pracoviště

A: Akcelerační modul –
rychlé řešení
Implementace konkrétních
opatření je již v procesu.
Rychle vám pomůžeme
implementaci dokončit a
úspěšně se adaptovat.

B: Agilní modul –
holistické řešení
Uvažujete o konceptu
bezpečného pracoviště, ale
nevíte, jak na to.

Pomůžeme vám od začátku do
konce agilním E2E procesem
a vytvoříme pro vás
konkrétní opatření šité na
míru.

Workshop - nastavení směru

Konkrétní
opatření co
nejdříve
protestovat a
proškolit
Shoda se
zúčastněnými
stranami a
testování na
klíčové skupině

Spoluvytváření
prototypů
(agilní přístup
„Vytvoř, testuj,
opakuj“)
Shoda se
zúčastněnými
stranami a
testování na
klíčové skupině

Agilní prototyp
"Vytvoř, testuj, opakuj“
(KPI x dopad)

Další
varianta:
Modelace
dopadů
řešení
pomocí
pokročilé
analýzy

4. Vypracování plánu
postupu

5. Implementace

6. Evaluace a
opakování

7. Následná
podpora / řešení

Adaptační rámec
Spoluvytváření
přechodného období

Facilitace adaptace
v přechodném období

Úspěšná adaptace
- reflexe

Udržitelná
adaptace

Soubor odsouhlasených
opatření a pravidel
chování, které kladou
hlavní důraz bezpečnost
lidí.

Spolupráce s interními
zúčastněnými stranami,
jistota, že nezbytné změny
na pracovišti budou
úspěšně přijaty.

Co funguje / nefunguje
v Adaptačním rámci?

Organizační změna zapojení kouče a
koučovacího přístupu v
adaptačním procesu –
aspekty udržitelnosti.

→ V případě potřeby:
opakujte proces a
upravte

Provozní rámec
Vytvoření plánu
implementace

Implementace
nových nápadů

Soubor nástrojů pro
nově adaptovaná a
plně vybavená
pracoviště, kde mohou
zaměstnanci bezpečně
pracovat.

Spolupráce s interními
zúčastněnými stranami,
úspěšná implementace
opatření pro bezpečné
pracoviště.

Adaptace souboru nástrojů
(spoluvytváření zúčastněnými
stranami)
Plány implementace

Workshop k implementaci:
stanovení rámce, kdo řídí
implementaci, zodpovědnosti

Úspěšná implementace
- reflexe
Co funguje / nefunguje
v rámci implementace
nových nápadů?
→ V případě potřeby:
opakujte proces a
upravte

Správa bezpečného pracoviště,
kontrola a reflexe – týdenní zpětná
vazba s klíčovými zaměstnanci

Udržitelná
implementace
Implementace zapojení kouče a
koučovacího přístupu
v procesu
implementace –
aspekty udržitelnosti.

Follow up a koučink

Evaluační průzkumy mezi
zaměstnanci

5

Bezpečně do práce – příklad akčního plánu implementace opatření pro
Ilustrativní příklad
Karanténa / vzdálený přístup
•

Přechodné období

Plány pro přechodné období, příprava dočasných a trvalých opatření

•
•

Spoluvytváření akčních
plánů a plánů
implementace

Monitorování dopadů implementovaných opatření, evaluace a
vylepšování opatření
Monitorování celkového vývoje epidemie COVID-19 a podle
potřeby změna opatření

Plány a nastavování Bezpečného pracoviště
•

Postupné rozvolňování všech dočasných opatření

•

Udržení strategie pro rychlé zavedení dočasných opatření v
případě nového ohniska nákazy

Koučink

Úspěšná adaptace

Bezpečná vzdálenost / Desinfekce
Viditelné informace o úklidu a desinfekci pracovního prostoru
Interní směrnice

Speciální týmová hlídka
Časové rozložení směn a přestávek
Rozmístění stolů v jídelně, jídlo se podává v samostatných boxech

Návrat do
práce

Samostatné boxy na jídlo

Komunikační plán, informace a ujištění ke každému zaměstnanci
Web konference (před návratem)
On-line školení (před i po návratu)

Bezpečné aktivity

Balíček pro práci z domova
Prostorové a
časové oddělení

Přestavba pracovního prostoru
Více bezdotykových přístupů
Vylepšení filtrace vzduchu a větrání
Měření teploty při vstupu

Kontrola,
testování, dohled

Hygienické zóny s kontrolními body
Kategorizace zaměstnanců dle rizik

Barevné zóny
Zdraví
zaměstnanců

Vylepšené OOPP
Čištění pracovních oděvů

Zdroj: McKinsey article: Europe needs to prepare now to get back to work - safely, team analysis and press search
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Příklady dobré praxe

Prostorové a časové oddělení

Reorganizace a nové vybavení pracoviště

Továrna

Zajištění větší vzdálenosti mezi zaměstnanci / odděleními

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Prostory, kanceláře a jednotlivá
pracovní místa je možné přestavět
nebo nově vybavit, aby byl
zajištěn dostatečný prostor mezi
zaměstnanci a sníženo riziko
kontaminace mezi odděleními.
Dopady

Zdroj: American Centre for Disease Control – “Implementation of Mitigation Strategies for Communities with Local COVID- 19 Transmission“ OSHA ”Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19”

•

Omezení šíření nákazy

•

Rozdělení pracoviště na oddělené
prostory umožní v případě
rozsáhlejší nákazy udržet v chodu
některá oddělení společnosti
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Prostorové a časové oddělení

Lepší filtrace vzduchu a větrání

Továrna

Efektivnější odstraňování nebezpečných částic

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Lepší systém větrání a filtrace na
pracovišti sníží výskyt
nebezpečných částic, které se
jsou přenášeny vzduchem.
Dopad
•

Zdroj: OSHA - ”Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19”

Nižší koncentrace virů či bakterií,
které jsou přenášeny vzduchem,
může snížit pravděpodobnost
nákazy zaměstnanců
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Prostorové a časové oddělení

Více bezdotykových povrchů a ploch (kliky apod.)

Továrna

Méně styčných ploch a zavedení pohybových čidel

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Větší využití pohybových čidel,
bezdotykových dveří a ploch na
celém pracovišti.
Dopady
•

Potenciální snížení rizika, že se
pracovníci dotknout
kontaminovaného povrchu

•

Snížení plochy pro čištění a
desinfekci
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Prostorové a časové oddělení

Vizualizace bezpečné vzdálenosti a dodržování hygieny

Továrna

Stručné pokyny a připomenutí pro dodržování bezpečné vzdálenosti a hygieny

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Vizualizace, například vyznačené
čáry na podlaze, stěnách a
dělicích plochách, mohou
pracovníky upozornit na bezpečné
rozestupy
a připomenout jim, aby si vyměnili
ochranné pomůcky nebo si umyli
ruce.
Dopady

Např.: poskytnutí papírových ubrousků pro ovládání kopírek pomocí tlačítek

•

Častější mytí rukou

•

Zvýšení povědomí pracovníků
o bezpečnostních a hygienických
návycích
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Prostorové a časové oddělení

Časové rozložení směn a přestávek

Továrna

Rozložení směn a přestávek tak, aby se zabránilo frontám a shlukování pracovníků

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Jednoduché a jasné pokyny
ohledně pracovních směn a
přestávek (například kde mají
pracovníci sedět a kolik času
mohou strávit v jídelně /
prostorách pro odpočinek).
Dopady

Zdroj: American Centre for Disease Control – “Implementation of Mitigation Strategies for Communities with Local COVID- 19 Transmission“

•

Menší fronty a davy, což je
zejména důležité, pokud jsou
zavedeny vstupní kontroly, které
vyžadují více času.

•

Snadnější udržování bezpečných
rozestupů.
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Prostorové a časové oddělení

Rozmístění stolů v jídelně a jídlo podávané v předem připravených
boxech

Továrna
Kancelář

Podávání jídel v předem připravených znovupoužitelných boxech
Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Nahrazení samoobslužných jídelen
podáváním obědů ve formě předem
připravených porcí v boxech
(znovupoužitelných či nikoli).
V létě je možné využít pojízdná
občerstvení umožňující zaměstnancům
jíst na čerstvém vzduchu.
Rozmístěním jídelních stolů lze zajistit
dostatečné rozestupy tak, aby
zaměstnanci neseděli těsně vedle sebe
či za sebou. Je nutné zavést přísné
postupy pro čištění a desinfekci.
Dopady
•

Zmenšení front a snížení fyzických
kontaktů mezi zaměstnanci
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Osobní hygienická opatření

Bezpečné zóny oddělené kontrolními stanovišti

Továrna

Pracoviště rozděleno do zón s povinnou dezinfekcí při pohybu mezi zónami

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Pracoviště lze rozdělit na několik
zón. Při pohybu mezi nimi je
zavedena povinná dezinfekce
a pohyb osob je monitorován.
Dopady

Zdroj: American Centre for Disease Control – “Implementation of Mitigation Strategies for Communities with Local COVID-19 Transmission“

•

Pracovníci si musí častěji mýt ruce
a měnit ochranné pomůcky

•

Viditelně označeny zóny, kde je
vyšší riziko infekce, možnost
registrovat kontakty osob

14

Předpisy a chování pracovníků

Viditelné informace o úklidu a desinfekci pracoviště

Továrna

Viditelné informace potvrzující, že pracoviště je uklizené, čisté, desinfikované

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Pracovníci úklidu informují o
provedeném úklidu na viditelném
místě.
Dopad
•

Zaměstnanci budou mít větší
důvěru, že je jejich pracoviště
čisté a uklizené
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Předpisy a chování pracovníků

Barevné označení rizikových ploch

Továrna

Často používané plochy jsou označeny a čištěny prioritně

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Plochy, kterých se zaměstnanci
často dotýkají, jsou označeny
výraznými barvami, aby se
zajistilo, že budou důkladně
dezinfikovány. Zároveň
zaměstnancům připomínají, aby si
umyli ruce či vyměnili ochranné
pomůcky.
Dopady

Zdroj: EU OSHA “COVID-19: guidance for the workplace”

•

Zvýšení povědomí zaměstnanců
ohledně hygieny a rizik kontaktu

•

Zřetelnější pokyny pro pracovníky
úklidu
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Předpisy a chování pracovníků

Sada ochranných pomůcek pro bezpečnou práci

Továrna

Každý zaměstnanec obdrží vlastní sadu základních ochranných pomůcek, např. dezinfekční gel, ubrousky...

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Každý zaměstnanec obdrží vlastní
„sadu pro bezpečnou práci“
obsahující například dezinfekční
gel, hygienické ubrousky a sáčky
na použité ochranné pomůcky.
Dopad
•

Každý zaměstnanec obdrží
vlastní pomůcky pro zajištění
hygieny a dezinfekce pracoviště
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Předpisy a chování pracovníků

Speciální týmová hlídka

Továrna

Člen týmu dohlížející na dodržování nových pravidel

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Jmenování člena týmu, který
bude dohlížet na dodržování
pravidel a zastupovat ostatní
členy týmu v komunikaci ohledně
zavedení nových standardů.
Dopad
•

Člen speciální týmové hlídky je
odpovědný za to, že všichni
kolegové z týmu mají potřebné
vědomosti a pomůcky pro zajištění
vlastní bezpečnosti a bezpečnosti
na pracovišti
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Tištěné materiály

Továrna

Tištěné informační a vzdělávací materiály

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Využití tištěných materiálů pro
informování zaměstnanců o
změnách, na které je třeba se
připravit.
Dopady
•

Větší transparentnost a přehled
o současné situaci a přijatých
opatřeních

•

Lepší duševní a emoční
připravenost zaměstnanců na
novou situaci
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Školení před návratem

Webové konference (před návratem na pracoviště)

Továrna

Série on-line informačních mítinků

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Videokonference se skupinami
zaměstnanců pro předání
nejčerstvějších informací.
Možnost dotazů před i během
mítinku.
Dopady
•

Průběžné informování všech
zaměstnanců

•

Posílení transparentnosti a důvěry
v organizaci
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Školení před návratem

On-line školení (před a po návratu na pracoviště)

Továrna

On-line školení - poskytnutí nejnovějších informací a příprava zaměstnanců na návrat

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

On-line školení mohou být
součástí rozsáhlejšího programu
zaškolení zaměstnanců na nová
pravidla na pracovišti před a po
jejich návratu.
Dopady
•

Může probíhat z domova (před
návratem) nebo v práci (po návratu)

•

Může být upraveno dle potřeb
pracovníků

•

Mohou být, pro větší motivaci,
použity herní prvky

•

Poskytuje kontinuitu mezi
obdobím před návratem a po
návratu na pracoviště
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Školení před návratem

Velkoformátová komunikace na pracovišti

Továrna

Velké obrazovky / plakáty upozorňující na nové procesy, pravidla, nástroje a uspořádání

Kancelář

Ilustrativní příklad

Vždy dbejte na dodržování nařízení vlády

Popis návrhu

Velkoformátové plakáty nebo
obrazovky poskytující častá
a nepřehlédnutelná sdělení
týkající se nového pracovního
prostředí a zejména důvody jejich
zavedení.
Dopady
•

Informace jsou nepřehlédnutelné

•

Jednoduchá a účinná sdělení

•

Informace lze předávat samostatně
nebo jako součást rozsáhlejší
informační strategie
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