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Zátiší Catering Group, a.s.

NAŘÍZENÍ OHLEDNĚ COVID-19 PRO ZAMĚSTNANCE ZÁTIŠÍ CATERING GROUP, KLIENTY,
DODAVATELE ze dne 9.3.2020
Milí kolegové,
vzhledem k přetrvávajícímu riziku spojené s nákazou virem COVID-19, se v pondělí 9.3. sešlo vedení
naší společnosti, aby přijalo speciální opatření popsaná níže. Prosím, věnujte těmto opatřením
pečlivou pozornost. Nadále platí to, že není důvod propadat panice. Avšak z pohledu odpovědného
fungování naší společnosti je nutné se zamyslet a připravit plány řešení krizových situací, které by
eventuelně mohly nastat.
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ A HOSTŮ JE NA PRVNÍM MÍSTĚ!
Nejdůležitější oblastí pro nás všechny zůstává zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a hostů.
Z toho důvodu byl do odvolání nařízen I. stupeň ohrožení, tzv. stav bdělosti. Prosím o bezpodmínečné
dodržování níže uvedených bezpečnostních pokynů:
Do odvolání platí přísný zákaz vstupu cizích osob do výrobních prostor společností Zátiší Catering
Group.
I. stupeň ohrožení – stav bdělosti – aktuálně platný
-

pravidelné mytí rukou mýdlem a dezinfekcí
pravidelná sanitace pracovních ploch, pracovních pomůcek za použití dezinfekčních
prostředků
důkladné tepelné opracování teplých pokrmů
rozmístění dezinfekčních prostředků na všechny pracovní úseky včetně jídelny k dispozici
zákazníkům
pravidelná kontrola funkčnosti dávkovače myček a dosažení správné teploty v oplachovém
tanku (min. +85°C)

II. stupeň ohrožení – stav ohrožení – o jeho případném vyhlášení budete informováni
-

viz I. stupeň +
zrušení teplých pultů a salátových barů – veškeré pokrmy bude servírovat zaměstnanec Zátiší
Catering Group (dodržení teplot vyšších než 65°C, zvýšení četnosti kontroly teplot)
veškeré výrobky studené kuchyně pouze balené
podávat pouze dokonale tepelně opracované pokrmy (zákaz pokrmů typu tatarský biftek,
roastbeef, krvavé steaky atd.)

Cestování do zahraničí
Informujte podřízené o rizicích spojených s cestováním do zahraničí. Více informací k dispozici zde:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavi
rus.html
V případě, že se podřízený pracovník již vrátil nebo vrátí z dovolené v zahraničí, zůstává tento
zaměstnanec doma a čeká na instrukce. Vedoucí pracovník neprodleně kontaktuje Quality
managera nebo HR managera a domlouvá se ohledně dalšího postupu.
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V případě karantény v zahraničí – zaměstnanec okamžitě informuje vedoucího pracovníka (sms, email), veškeré doklady o karanténě ze zahraničí po návratu donese svému ošetřujícímu lékaři.
Co má zaměstnanec udělat při podezření na onemocnění způsobené virem Covid-19?
-

-

-

Při podezření na onemocnění způsobené virem COVID-19 zaměstnanec neprodleně
informuje svého ošetřujícího lékaře nebo místně příslušnou krajskou hygienickou stanici a to
telefonicky!
Zaměstnanec dále neprodleně informuje svého vedoucího pracovníka a Quality managera
V případě, že došlo ke kontaktu s ostatními zaměstnanci týmu, všichni zaměstnanci budou
odesláni domů, kde budou čekat na další pokyny (pro cestu domů volit jiný typ dopravy než
MHD)
Po posouzení rizika může být provoz do odvolání uzavřen

Co má zaměstnanec udělat v případě karantény?
-

-

-

V případě karantény platí stejná pravidla jako při vystavení pracovní neschopnosti – tj.
zaměstnanec neprodleně vyfotí doklad o karanténě vystavený lékařem a zašle ho na e-mail:
hr@zastisigroup.cz, zároveň neprodleně informuje vedoucího pracovníka a Quality
managera. Zaměstnanec zůstává doma, v žádném případě nechodí do zaměstnání.
V případě, že došlo ke kontaktu s ostatními zaměstnanci týmu, všichni zaměstnanci budou
odesláni domů, kde budou čekat na další pokyny (pro cestu domů volit jiný typ dopravy než
MHD)
Po posouzení rizika může být provoz do odvolání uzavřen

Karanténa dětí zaměstnanců Zátiší group:
-

-

V případě uzavření školského zařízení z důvodu karantény (u dětí do 10 let), je jednomu
z rodičů vystaven tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření
výchovného zařízení, který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola, školka).
Zaměstnanec vyplní část B a předá neprodleně zaměstnavateli.
Zaměstnanec neprodleně informuje vedoucího pracovníka

Důležitá telefonní čísla:
Jakub Holý – Quality manager F&T:

+420 732 445 727

Eva Cyprová – HR manager:

+420 739 320 345

Státní zdravotní ústav:

+420 724 810 106 a +420 725 191 367

Hygienická stanice hlavního města Prahy:

+420 773 782 850 a +420 773 782 856 (každý
den 9:00 až 20:00 hodin)

V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek nás neváhejte kontaktovat.
S přáním pevného zdraví
Eva Cyprová a Jakub Holý

