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Ostrava – Hrabová, 720 00

Výzva – COVID-19
V souvislosti se situací kolem pandemie koronaviru, se ZO rozhodla vyzvat zaměstnavatele
k preventivnímu řešení zamezení šíření formou uzavření provozu ve všech třech firmách našeho holdingu.
Odůvodnění: ačkoliv nám zatím není známo, že by u zaměstnavatele byl identifikován někdo
nakažený, lidé se obávají o zdraví své i svých blízkých. Pracuje zde velký počet zaměstnanců, což samo o
sobě znamená velké riziko přenosu viru. Navíc jsme pracoviště s širokým záběrem, co se týče národností, a
dle našeho názoru není v silách zaměstnavatele hlídat (natož jakkoliv ovlivnit) dodržování všech opatření
(ať už doporučených či nařízených) u všech svých zaměstnanců. Spoléhat na individuální opatření ze strany
zaměstnanců (nemocenská, OČR a další) příliš nelze, neboť nepatříme s našimi příjmy ke špičce v oboru a
tudíž lze očekávat, že mnoho zaměstnanců si takové kroky nemůže ve své finanční situaci dovolit.
Vzhledem k téměř nulovým nárokům při náboru zaměstnanců (především agenturních) je ve firmě také
velmi špatná úroveň hygieny, což společně se současným nedostatkem hygienického materiálu (především
virucidní gely) násobí riziko přenosu viru. Celou situaci navíc silně zhoršuje fakt, že většina zaměstnanců se
do práce musí dopravit pomocí MHD, kde je riziko nákazy opravdu extrémní. V tomto okamžiku je tedy jen
otázkou času, kdy se objeví první nakažený zaměstnanec. Poté už bude pozdě cokoliv řešit neboť při počtu
lidí na jedné směně a při způsobu jejich interakce (společná pracoviště, šatny, umývárny, kantýna,
odpočívárny, meetingové místnosti, fronty u píchaček či turniketů) nelze ani domyslet míru následného
celkového šíření napříč firmou.
ZO proto tedy žádá o uzavření všech pracovišť, a to od 19.3.2020 (6:00) až do 5.4.2020 (6:00). ZO
požaduje, aby zaměstnanci zůstali doma z důvodu překážky na straně zaměstnavatele dle §209 ZP a za
takto zameškanou dobu práce pobírali náhradu mzdy ve výši 90% průměrného výdělku. O případných
úpravách opatření je ZO připravena kdykoliv jednat.
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