
 
 

Opatření vedoucí ke snížení rizika nákazy COVID-19 
 

1) Na interních komunikačních kanálech Meopty (Sharepoint, firemní nástěnky, Kaizala, 
elektronické obrazovky) jsme zveřejnili OBECNÉ ZÁSADY, které je třeba dodržovat s cílem 
omezit výskyt a šíření nákazy COVID-19 (koronavirus). 

2) S okamžitou platností omezujeme zahraniční i tuzemské služební cesty, stejně jako zahraniční 
i tuzemské služební návštěvy. 

3) S okamžitou platností přesunujeme termíny exkurzí a podobných setkání na dobu, kdy bude 
situace příznivější. 

4) Zaměstnanci, kteří se vrátili ze služebních cest z rizikových oblastí*, budou po dobu 
minimálně jednoho týdne pracovat z domu na Home office. 

5) Vyžádali jsme si součinnost zaměstnanců, kteří se vrátili ze zahraniční dovolené. Pokud 
navštívili rizikové oblasti* a vykazují symptomy, které jsou charakteristické pro onemocnění 
koronavirem**, žádáme, aby postupovali v souladu s vyhlášením ministerstva zdravotnictví a 
telefonicky kontaktovali svého praktického lékaře, Státní zdravotní ústav (724 810 106, 
725 191 367), či Krajská hygienická stanice Olomoucký kraj 585 719 719. 

6) Apelujeme na zaměstnance, aby zvážili své soukromé výjezdy do zahraničí, zejména do 
rizikových regionů*. Pokud je navštíví, měli by s důrazem na své zdraví a zdraví svých kolegů, 
počítat po svém návratu s dostatečně dlouhou dobou pro vyloučení nákazy. 

 
 
Vážení zaměstnanci,  
 
přeji všem zdraví a věřím, že společně odpovědným přístupem eliminujeme rizika spojená s šířením 
koronaviru. Situaci budeme průběžně sledovat. Vaši vedoucí a personální odbor jsou připraveni 
reagovat na Vaše dotazy, stejně jako vedení společnosti. 
 
 
Vítězslav Moťka 
generální ředitel 
 
*Rizikové regiony:  
Itálie: Lombardie – pouze těchto následujících 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione 
d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, 
Castelgerundo a San Fiorano), Veneto – pouze Vo' Euganeo 
Pro další rizikové regiony sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz) 
 
**Symptomy onemocnění: Po celou inkubační dobu, tj. 14 dnů od příjezdu z oblasti, sledujte svůj 
zdravotní stav – pokud se objeví příznaky jako horečka (nad 38°C), kašel, dušnost, bolest v krku a 
dýchací obtíže, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře, nebo spádové příslušné infekční 
oddělení. 


