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Příloha 13 – Postup HZSP Unipetrol RPA pro práci se 
zaměstnancem s příznaky COVID 19 

 

Postup platí od: 31. 3. 2020 

Zpracoval: HZSP Unipetrol RPA 

 

1. Postup činností s nakaženým zaměstnancem je prostřednictvím operačního střediska HZSP 
konzultován s: 

 Koronavirus infolinky KHS ÚK: 

+420 736 233 176 

+420 704 829 502 

+420 703 365 986 

 KHS ÚL: 

+420 477 755 110 

 KHS územní pracoviště Most 

+420 477 755 410 

 Operačním střediskem ZZS ÚK: 155 

 Odběrovým týmem testovacího stanu nemocnice Most: 603 392 209 

 Poskytovatelem lékařské péče o zahraniční pracovníky je Medica Sever, s.r.o.: 

MUDr. Libor Maryško, tel.: 602 116 704 

Záložní kontakt: Lenka Maryšková, tel.: 605 273 231 

– Je možné, že tak již dříve učinil samotný zaměstnanec, podle pokynů vydaných vedením 
společnosti Unipetrol RPA. 

– Pro konečné místo převozu je důležité zjistit kapacitu testovacího stanu v Nemocnici Most. 

 

2. Zaměstnanec s příznaky COVID 19 dostává od HZSP respirátor bez ventilku, nebo roušku na zakrytí 
dýchacích cest. 

 

Pokud nebylo ze strany KHS, ZZS, nebo obvodního lékaře určeno jinak, pak: 

3A. Zaměstnanec s příznaky COVID 19 vybavený vlastním vozidlem odchází s vlastními věcmi ze 
zaměstnání a odjíždí vlastním vozidlem a to: 

 do testovacího stanu na nákazu COVID 19 umístěného v Mostecké nemocnici (za hlavním 
vjezdem do areálu nemocnice), 

 do místa bydliště. 
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Zaměstnanec s příznaky COVID 19 je k vlastnímu vozidlu: 

 doprovozen hasičem HZSP vybaveným příslušnou ochranou, 

 nebo 

 převezen sanitním vozidlem HZSP, pokud se jedná o delší vzdálenost (např. přes větší část 
areálu apod.). 

 

3B. Zaměstnanec s příznaky COVID 19 bez vlastního vozidla s bydlištěm do cca 30 km je odvezen 
sanitním vozidlem HZSP a to: 

 v době provozu (od 8 do 16 hodin) do testovacího stanu a následně do místa bydliště 
zaměstnance, 

 v době, kdy je testovací stan mimo provoz, nebo již vyčerpal kapacity testů, přímo do místa 
bydliště zaměstnance. 

 

3C. Zaměstnanec s příznaky COVID 19 se vzdáleným bydlištěm, nebo zaměstnanec s cizí státní 
příslušností je odvezen vozidlem HZSP a to: 

 v době provozu (od 8 do 16 hodin) do testovacího stanu a následně: 

 na infekční odd. Masarykovi nemocnice v Ústí (infekční příjem tel.: 477 112 625), 

 do izolace na ubytovacím zařízení kategorie 3 (viz příloha č. 9, 40 míst). 

Do ubytování kategorie 2 (viz příloha č. 9, 200 míst) zajišťuje přepravu Mostecká 
montážní a.s. – telefon: +420 776 723 025. 

 v době, kdy je testovací stan mimo provoz, nebo již vyčerpal kapacity testů, přímo na: 

 izolaci na předem připravené ubytovací zařízení v areálu ubytovny kat. 3, 

 a následně z ubytovacího zařízení kategorie 3 na infekční odd. Masarykovi nemocnice v Ústí 
(infekční příjem tel.: 477 112 625) vozidlem HZSP. 

 Pro prvotní izolaci zaměstnance s příznaky COVID 19 v CHEMPARKU Záluží je možné rovněž 
využít vyčleněné prostory, kterými jsou: 

 školicí středisko v objektu hlavní vstupní brány (st. 3841), vchod zvenku + sociální zařízení, 

 prostory bývalého karetního centra na bráně č. 11 (st. 4837/1). 

 

3D. Zaměstnanec s příznaky COVID 19 v akutním stavu: 

 v tomto případě je postup a převoz prostřednictvím operačního střediska HZSP konzultován 
s operačním střediskem ZZS ÚK a KHS, 

 zaměstnanec s příznaky COVID 19 je převážen vozidlem ZZS ÚK. 
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4. HZSP provede uložení odložených OOPP zaměstnance (rukavice, rouška a pod) do pytlů určených 

k jejich likvidaci a dezinfekci prostor kde se zaměstnanec s příznaky COVID 19 nacházel. 

 

5. Po návratu sanitního vozidla HZSP je provedeno: 

 odstrojení a dezinfekce prostředků posádky sanitního vozidla HZSP, 

 uložení OOPP do pytlů určených a jejich likvidaci, 

 dezinfekce sanitního vozidla HZSP. 

 

 

Poznámky: 

 Při jednání a práci se zaměstnancem s příznaky COVID 19 je zachována příslušná etika. 

 Při dezinfekci sanitního vozidla HZSP, použitých prostředků a kontaminovaných prostor je 
postupováno podle pravidel daných obecnými předpisy HZS pro dekontaminaci/dezinfekci. 

 Kontaminované jednorázové OOPP a případný odpad budou zabaleny do černých silnostěnných 
pytlů označených „18 01 03*COVID-19 a následně uloženy ve st. 4830 v příslušně označeném 
prostoru. 

 Klíče jsou uloženy na operační středisku HZSP a na bráně č. 1 u ostrahy areálu. 

 


