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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty ke koronaviru SARS-CoV-2 
 

 

✓ Obecně: 
o Dodržujte opatření státní správy vydané k nouzovému stavu: 

▪ omezení pohybu a shromažďování 

▪ karanténa po návratu z rizikových oblastí 

▪ zvýšená hygiena 

o Postarejte se o své blízké seniory!!! 

o Při cestách dodržujte pokyny dopravců. (nošení roušek, příp. improvizované ochrany) 

o Buďte ohleduplní!!! 

o Pokud byste měli problém týkající se práce a koronaviru kontaktujte místopředsedu Jirku 

Pavlíčka tel: 776 372 203 

o Peníze na pojistku „na blbost“ posílejte jen na účet, platba v hotovosti není možná! 
 

✓ Správa železnic: 
o jsou pozastavené všechny kulturní a sportovní akce z FKSP 

o vstupní a periodické prohlídky jsou přerušeny, mimořádné budou vykonány podle příkazu 

zaměstnavatele, který určí na jakém pracovišti (u jakého lékaře) prohlídka proběhne; 

vstupní prohlídku nahrazuje čestné prohlášení 

o KOPky jsou do odvolání přerušeny, po skončení omezení ohledně koronaviru bude 

rozhodnuto o dalším postupu 

o omezené je i vzdělávání, kabinet BOZP nahrazuje proškolení vedoucím na pracovišti 
 

✓ ČD Cargo: 
o nastoupené KOPky v Jáchymově, Luhačovicích a Poděbradech doběhnou, ostatní jsou 

pozastaveny do odvolání 

o vzdělávání je omezeno, proběhnou kurzy na strojvedoucí, školení BOZP, plánované 

zkoušky, pravidelná škola bude zřejmě on-line 

o kulturní a sportovní akce byly zrušeny a tím také souhlasy s uvolněním na tyto akce 

o MultiSport karty byly deaktivovány, aktivace proběhne po otevření sportovišť, srážky ze 

mzdy, které byly provedeny budou použity k úhradě pro nejbližší možné období (víc info 

ing. Jos. Kreisch) 
 

✓ ČD: 
o dle sdělení paní dozorčí Heleny Košťálkové platí obdobná opatření jako u SŽ a Carga, tj. 

KOPky a akce ze SF se pozastavují, persky se neprovádí, školení bude řešeno v návaznosti 

na délku mimořádných opatření 
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