CHRAŇTE SEBE I SVÉ KOLEGY NA STAVBĚ
DOPORUČENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu rozšíření onemocnění COVID–19 na území České republiky
je třeba na staveništi dodržovat několik bezpečnostních zásad, chovat se zodpovědně a tím chránit sebe i své okolí.

1,5–2 m

Noste vždy ochranné pomůcky –
roušky nebo respirátory
(respirátor s výdechovým ventilem
překryjte rouškou, aby byl bezpečný
i pro vaše okolí) a rukavice.

Dezinfikujte často pracovní nástroje
a používané předměty včetně
mobilních telefonů.

Při společné jízdě mikrobusem
nechte místa kolem Vás volná. Při
použití strojů nebo auta ve více
lidech se snažte o maximální odstup,
povinné je použití ochranných
pomůcek. To platí, i když jste sami,
ale o vozidlo nebo stroj se střídáte.
Vozidla a stroje po sobě dezinfikujte.

Na pracovišti a ve společných
prostorách (šatny, sociální zařízení
aj.) dodržujte minimální odstup
1,5–2 metry, pokud to prostorové
podmínky umožňují.

Pokud musíte pracovat ve dvojici
nebo ve skupině, omezte tuto
činnost na co nejkratší dobu, anebo
pracujte ve stejné skupině po celou
dobu stavby a vyhýbejte se kontaktu
s ostatními skupinami.

Nesdílejte předměty, které nemusíte
(zejména skleničky, lahve s pitnou
vodou aj.).

Často a důkladně (alespoň po dobu
20 sekund) si myjte ruce mýdlem
a teplou vodou, případně používejte
desinfekční přípravky a gely
s obsahem alkoholu. Nedotýkejte se
neumytýma rukama nebo rukavicemi
obličeje. Nepodávejte si s druhými
lidmi ruku. Kašlejte a kýchejte do
kapesníku nebo rukávu. Používejte
jednorázové kapesníky, které po
použití ihned vyhoďte.

Při pociťování příznaků respiračního
onemocnění (zvýšená teplota,
kašel, obtížné dýchání, bolest svalů
a kloubů, zvýšená únava, ztráta
čichu nebo chuti) informujte svého
ošetřujícího lékaře a zůstaňte
doma. Důležité je informovat o této
skutečnosti ihned svého přímého
nadřízeného.

Bližší informace můžete získat na infolince 1212 a na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví.
Dodržováním těchto pravidel a vzájemnou ohleduplností chráníte sebe, své blízké a všechny, se kterými
se potkáváte. Děkujeme Vám, že pracujete na staveništích a pomáháte stavby úspěšně dokončit.

