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Příloha 15 – Postup při zdravotních obtížích během přítomnosti 
v areálu závodu 

 

Nastavení postupu v případě výskytu nakaženého/podezření na nákazu v areálu 

Společnost UNPETROL RPA vydala lokální pokyn a zároveň zpracovala postup pro HZSP 

společnosti UNIPETROL RPA pro případ zjištění pozitivního případu nákazy v areálu společnosti 

UNIPETROL RPA. 

Je nutné informovat vlastní zaměstnance, aby v případě, pokud se nebudou cítit dobře, do práce 

nechodili. Pokud na sobě budou pociťovat typické příznaky chřipkového onemocnění, zvýšená 

teplota, bolest kloubů/svalů, problémy s dýcháním, suchý kašel, měl by se izolovat od ostatních 

a kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře a poradit se s ním, jak dále postupovat. Pokud se 

Vám nedaří kontaktovat praktického lékaře, volejte místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici 

(736 233 176, 704 829 502, 703 365 986; 7:00–17:00), případně Státní zdravotní ústav (724 810 

106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370). Pokud má postižený vážné zdravotní problémy, měl by 

volat tel. číslo 112 (nouzové telefonní číslo) Integrovaného záchranného systému. Bezplatná 

informační linka s ohledem na koronavirus je: 1212.  

Po provedené konzultaci by měl postupovat dle obdržených doporučení a informovat o výsledku 

konzultace svého nadřízeného. U zahraničních pracovníků, kteří nemají v České republice svého 

ošetřujícího praktického lékaře, zajistí takovou konzultaci nadřízený zaměstnance ve spolupráci 

s určeným zaměstnancem úseku bezpečnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.  

U zahraničních pracovníků, kteří nemají svého praktického lékaře v České republice, by měl 

zaměstnanec informovat o své indispozici svého nadřízeného a ten prostřednictvím zástupcům 

UBEZ UNI RPA (Q. Kratochvíl – 737 205 881 nebo A. Kubínková – 737 205 879) provede 

konzultaci dalšího postupu. 

Pokud bude zaměstnanec v práci: 

 Pokud zpozorujete příznaky infekce u sebe nebo svých kolegů (zvýšená teplota, kašel, 

dýchavičnost nebo únava), okamžitě to oznamte svému nadřízenému. Zároveň dodržujte 

nezbytná bezpečnostní pravidla a pokyny nadřízeného. Namátkové měření teploty, případně 

měření teploty na požadavek, provádějí zaměstnanci Orlen Ochrona sp.z o.o. 

 Pokud je to možné, okamžitě se izolujte od ostatních zaměstnanců dle pokynů nadřízeného. 

Pokud jste na pracovišti sám/sama, zůstaňte zde. Pokuste se kontaktovat telefonicky svého 

praktického lékaře a poraďte se s ním, jak dále postupovat. Pokud se Vám nedaří kontaktovat 

praktického lékaře, volejte místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici (736233176, 

704829502, 703365986; 7:00–17:00), případně Státní zdravotní ústav (724 810 106 nebo 

725 191 367 nebo 725 191 370). Máte-li vážné zdravotní problémy, kontaktujte místně 

Hasičský záchranný sbor. 

HZSP CHEMPARK Záluží: 476 161 500, 476 161 550, 476 161 120; 

z interní linky: 150, 112. 

PŘI NEBEZPEČÍ Z PRODLENÍ INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112 

(u interních linek je obvykle nutné vytočit 0). 

U zahraničních pracovníků, kteří nemají v České republice svého ošetřujícího praktického 

lékaře, zajistí takovou konzultaci nadřízený zaměstnance ve spolupráci s HZSP, případně 

určeným zaměstnancem úseku bezpečnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 
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 Výsledek konzultace dalšího postupu oznamte pokud možno bez prodlení nadřízenému 

zaměstnanci, není-li přítomen, nejlépe telefonicky. 

 Zamyslete se, s kým jste byli během posledních několika hodin v přímém kontaktu, v jakých 

místech jste se pohybovali a jaké předměty jste používali. Předejte tyto informace nadřízenému 

a osobě, se kterou konzultujete další postup. 

 Řiďte se pokyny nadřízeného a osoby, se kterou konzultujete Váš další postup. 

Nadřízený zaměstnanec: 

 Je-li to možné, poskytněte zaměstnanci ochrannou roušku a nařiďte její použití, případně použití 

improvizované ochrany (např. šátek, šála apod. zakrývající ústa a nos), pokud ji již nemá. 

 Nařiďte zaměstnanci, aby se izoloval od ostatních zaměstnanců, a to sám, přímo v místě výkonu 

práce, případně jej vykažte do místa, kde může oddělený od ostatních provést požadovanou 

konzultaci a vyčkat na další pokyny od osoby poskytující konzultaci/nadřízeného. Nemáte-li 

vlastní prostor pro izolaci infikované osoby/osoby s podezřením na infekci, můžete např. využít 

centrálně vyčleněný prostor pro prvotní izolaci (bývalé školicí středisko na hlavní bráně (st. 

3841) nebo bývalého karetního centra (st. 4837/1) vchod zvenku + sociální zázemí, pouze však, 

pokud této osobě aktuální zdravotní stav takový přesun dovolí. U zahraničních pracovníků, 

kteří nemají v České republice svého ošetřujícího praktického lékaře, zajistí takovou konzultaci 

nadřízený zaměstnance ve spolupráci s HZSP, případně určeným zaměstnancem úseku 

bezpečnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. V ostatních případech se pokuste zajistit izolaci 

přímo v místě výkonu práce a přivolejte místní hasiče nebo volejte Integrovaný 

záchranný systém na tel.: 112. 

 Požadavek na využití centrálně vyčleněného prostoru k izolaci je nutné dopředu sdělit 

operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru podniku. 

 Po realizaci konzultace dalšího postupu s praktickým lékařem/KHS/SZÚ, postupujte dle 

instrukcí, které obdržela osoba infikovaná/s podezřením na infekci, HZSP eventuálně rovnou 

dle pokynů z tísňového čísla 112. 

 Oznamte výše uvedený případ neprodleně zástupcům Útvar bezpečnoti UNI RPA (Q. 

Kratochvíl – 737 205 881 nebo A. Kubínková – 737 205 879). Je-li to možné, předejte této 

osobě také informaci o tom, kde infikovaná osoba pobývala pro účely zajištění primární 

desinfekce těchto prostor. 

 Převoz postiženého v době provozu stanu pro testování na nákazu COVID 19 umístěného 

v mostecké nemocnici za hlavním vjezdem do areálu nemocnice, pokud bude provedení testu 

požadováno, zajistí HZSP (nemá-li zaměstnanec vlastní dopr. prostředek a jeho zdrav. stav mu 

nedovoluje vlastní dopravu), mimo provoz stanu: 

 do externího objektu kategorie 3 dle opatření UNIPETROL RPA, s.r.o., pokud to stávající 

situace v areálu s ohledem na MU dovolí, jinak 

 do centrálního izolačního místa – bývalého školicího střediska na hlavní bráně (st. 3841) 

nebo bývalého karetního centra (st. 4837/1) vchod zvenku + sociální zázemí, případně 

s pokynem aby zde vyčkal dalšího transportu. 

 

Primární desinfekci potenciálně kontaminovaných prostor v areálu CHEMPARK Záluží zajistí 

HZSP UNIPETROL RPA, s.r.o. 
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 Pokud to stav zaměstnance s nevolností dovolí, zeptejte se ho, s kým byl v posledních 

několika hodinách v kontaktu a v jakých prostorech se pohyboval, a informujte o této 

skutečnosti hasiče/výše uvedené kontakty z UBEZ. 

Podrobný postup z hlediska konzultace a případného transportu je uveden v Příloze 13 Postup 

HZSP. 


