
Tork průvodce 
bezpečností ve výrobních 
závodech 

Průvodce fungováním výrobních 
závodů v podmínkách nové reality



Zpráva od Tork

Výroba nepochybně hraje v rámci ekonomiky a udržení dodavatelských 

řetězců zásadní roli. Výrobci začínají opět otevírat své závody. 

Je důležité, abychom společně našli cestu, jak bezpečně a zodpovědně 

pokračovat ve výrobě zboží základní potřeby i zbytného zboží a naplnit 

tak potřeby společnosti. Zdraví a spokojenost zaměstnanců přitom 

musí zůstat prioritou.

Pro dosažení tohoto cíle je důležitá vzájemná spolupráce. V tomto 

duchu připravil Tork tuto příručku, která nabízí poznatky vyplývající 

z našich zkušeností v praxi. Na základě úzké spolupráce s odbory, 

průmyslovými orgány a pracovníky státní správy v oblasti veřejného 

zdraví jsme popsali praktické kroky, které značka Tork podnikla 

za účelem řešení otázek bezpečnosti a hygieny na pracovištích ve 

výrobních závodech. Tyto pokyny sice nemohou nahradit místní, 

regionální nebo celostátní nařízení, ale mohou sloužit jako konkrétní 

příklady toho, jak lze nové bezpečnostní postupy zaměřené na 

ochranu zdraví zaměstnanců efektivně začlenit do běžného provozu.

Doufáme, že sdílení těchto opatření a osvědčených postupů 

vycházejících z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO)* 

pomůže našim kolegům a zákazníkům ve všech oblastech výrobního 

průmyslu se zajištěním hygienických podmínek pro práci  

a s bezpečným návratem k normálnímu fungování. Stojíme asi na 

začátku nejisté cesty, ale společně zajistíme nový standard v oblasti 

hygieny.

S přáním všeho nejlepšího
Jenny Turner

Jenny Turner 
Marketingová ředitelka pro oblast 
výroby Essity Professional Hygiene



Bezpečnostní pokyny 

 Pravidla pro zajištění fyzického odstupu
1. Dodržování odpovídajících fyzických rozestupů (2 metry) mezi 

spolupracovníky v závodě.

2. Měli byste se snažit, aby zaměstnanci nepracovali v těsné 
blízkosti, i když se tomu u některých důležitých úkonů není 
možné vyhnout. Pokud úkol vyžaduje, aby odstup zaměstnanců 
při práci byl méně než 2 metry, musí mít zaměstnanci ochranný 
štít nebo těsně přiléhající ochranné brýle a roušku nebo 
zakrytá ústa a nos.

3. Tam, kde nelze pracoviště přesunout, a v případech, kdy není 
možné fyzické rozestupy dodržet, zvažte další možnosti, jako je 
zavedení plastových štítů nebo přepážek, které budou sloužit 
jako další bariéra mezi zaměstnanci u výrobních linek. 

4. Zajistěte, aby ve vašem výrobním závodě nedocházelo 
k podávání rukou nebo jinému úzkému kontaktu, který se 
neslučuje s pravidly pro fyzické rozestupy. 

 Oblasti s vysokým provozem a pohybem lidí 
1. Pokud je to bezpečné, používejte dveřní zarážky, aby dveře 

v oblastech s vysokým provozem zůstávaly otevřené.

2. Doporučte zaměstnancům, aby používali jedny dveře pro 
příchod do místnosti a druhé pro odchod. Zabrání se tak 
úzkému kontaktu mezi přicházejícími a odcházejícími kolegy.

3. V odpočívárnách, jídelnách, konferenčních místnostech 
a dalších společných prostorách, kde se běžně kumuluje velký 
počet lidí, vytvořte zóny, aby byly dodrženy požadavky na 
fyzické rozestupy.

Tam, kde nelze uspořádání pracoviště upravit, zvažte zavedení 
plastových štítů jako další bariéry mezi zaměstnanci. 

V odpočívárnách, jídelnách, konferenčních místnostech 
vytvořte zóny, které zajistí dodržování fyzických rozestupů.

RYCHLÉ TIPY

Zajistěte dodržování 
odpovídající fyzické 
vzdálenosti mezi 
spolupracovníky 
v závodě.

Pokud je to bezpečné, 
používejte dveřní 
zarážky, aby dveře 
v oblastech s 
intenzivním pohybem 
osob zůstávaly 
otevřené.

Doporučte 
zaměstnancům, 
aby používali jedny 
dveře pro příchod do 
místnosti a druhé pro 
odchod.

2 metry
6 stop

Další informace o tom, jak zajistit ve vašem závodě bezpečné podmínky, najdete na webu www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/
tork-clean-care/vyroba-a-udrzba
* Postupy a procesy se mohou v jednotlivých regionech a lokalitách lišit.

http://www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/tork-clean-care/vyroba-a-udrzba
http://www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/tork-clean-care/vyroba-a-udrzba


Bezpečnostní pokyny 

 Osobní ochranné prostředky (OOP)
 
1. Pokud je to možné, doporučuje se na základě místních pokynů 

mít ve společných prostorách na pracovišti zakrytá ústa a nos, 
například pomocí roušky, šátku apod.

2. Podle potřeb vašeho závodu zvažte různé typy roušek.

3. V situacích, kdy dva zaměstnanci nemohou mezi sebou dodržet 
vzdálenost více než 2 metry, musí nosit buď obličejový štít, 
nebo těsně přiléhající ochranné brýle a roušku.

4. Opakovaně použitelné roušky nebo obličejové štíty by se měly 
pravidelně čistit a zaměstnanci by je neměli sdílet. 

5. Pro zajištění lepší hygieny rukou je vhodné nosit rukavice, 
ty však nenahrazují požadavky na časté mytí rukou. 

6. Brýle účinně omezují kontakt mezi rukama a očima 
(v kombinaci s vhodným zakrytím úst a nosu), ale přenosu 
kapének obsahujících patogeny vzduchem zcela nezabrání. 

 Značení 
1. Abyste zajistili průběžnou osvětu ohledně osvědčených 

postupů v oblasti hygieny rukou, používejte vizuální 
podněty. Zvlášť užitečné jsou pro pracovníky, kteří pracují 
v dlouhých směnách, protože díky těmto podnětům na 
důležitost dodržování hygieny rukou nezapomenou.

2. Abyste podpořili dodržování postupů v oblasti hygieny 
rukou, umístěte značení k pracovním stanicím, do 
frekventovaných oblastí a na sociální zařízení. 

Pokud je to možné, doporučuje se mít ve společných prostorách na 
pracovišti zakrytá ústa a nos, například pomocí roušky, šátku apod.

Abyste podpořili dodržování postupů v oblasti hygieny rukou, 
umístěte značení k pracovním stanicím, do frekventovaných 

oblastí a na sociální zařízení.

RYCHLÉ TIPY

Pokud je to možné, 
doporučuje se 
ve společných 
prostorách na 
pracovišti nosit 
roušku.

Pro zajištění lepší 
hygieny rukou lze 
používat rukavice, 
ty však nenahrazují 
požadavky na časté 
mytí rukou.

Abyste zajistili 
průběžnou osvětu 
ohledně osvědčených 
postupů v oblasti 
hygieny rukou, 
používejte vizuální 
podněty.

Další informace o tom, jak zajistit ve vašem závodě bezpečné podmínky, najdete na webu www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/
tork-clean-care/vyroba-a-udrzba
* Postupy a procesy se mohou v jednotlivých regionech a lokalitách lišit.

http://www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/tork-clean-care/vyroba-a-udrzba
http://www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/tork-clean-care/vyroba-a-udrzba


Postupy čištění

 Hygiena rukou a dýchacích cest

1. Zaměstnanci by si měli často mýt ruce (nebo používat 
dezinfekční prostředek obsahující alespoň 70 % alkoholu*, 
pokud není k dispozici mýdlo a voda a ruce nejsou viditelně 
zašpiněné). Zaměstnanci by měli mytí nebo dezinfekci rukou 
pokaždé věnovat alespoň 40 sekund

2. Stejně důležitá je hygiena dýchacích cest. Při kýchání a kašli 
si zakryjte ústa papírovým ručníkem nebo kapesníkem a ten 
poté vyhoďte do zakrytého odpadkového koše. 

 Důkladnější čištění 

1. Povrchy by se měly čistit a dezinfikovat alespoň jednou za 
směnu. V době, kdy je pohyb osob intenzivnější, a v místech, 
kde je vysoký provoz, by to mělo být častěji. 

2. Pro účely dezinfekce a čištění těchto povrchů by měly být 
účinné zředěné bělicí roztoky, alkoholové roztoky s obsahem 
minimálně 70 % alkoholu* a většina běžných místně 
registrovaných dezinfekčních prostředků pro domácnost.

3. Doporučte zaměstnancům, aby ve společných prostorách 
čistili a dezinfikovali povrchy, kterých se často dotýká velký 
počet lidí, jako jsou stoly, židle, ovládací zařízení strojů 
a klávesnice, a to před použitím / po použití a na začátku / 
po ukončení každé směny. Zaměstnanci by měli mít snadný 
přístup k dezinfekčním prostředkům a čisticím roztokům, 
aby bylo zajištěno, že mohou hygienické postupy dodržovat. 

Na trasách a chodbách, po kterých se zaměstnanci často 
pohybují, umístěte dezinfekční stanice.

Pro účely dezinfekce a čištění povrchů by měly být účinné alkoholové 
roztoky s obsahem nejméně 70 % alkoholu.

RYCHLÉ TIPY

Zaměstnanci by si 
měli často mýt ruce 
a mytí pokaždé 
věnovat 40 sekund.

Povrchy by se měly 
dezinfikovat alespoň 
jednou za směnu. 
V době, kdy je pohyb 
osob intenzivnější,  
a v místech, kde je 
vysoký provoz, by to 
mělo být častěji.

Dostupnost 
hygienických produktů 
a stanic pro mytí rukou 
je zásadní pro zajištění 
dodržování hygieny 
rukou.

Další informace o tom, jak zajistit ve vašem závodě bezpečné podmínky, najdete na webu www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/
tork-clean-care/vyroba-a-udrzba
* Postupy a procesy se mohou v jednotlivých regionech a lokalitách lišit.

 
 Hygienické stanice

1. Umístění hygienických produktů a stanic pro mytí rukou 
a přístup k nim jsou zásadní pro zajištění dodržování 
hygieny rukou. 

2. Na trasách a chodbách, po kterých se zaměstnanci často 
pohybují, umístěte dezinfekční stanice.

http://www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/tork-clean-care/vyroba-a-udrzba
http://www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/tork-clean-care/vyroba-a-udrzba


Zaměstnanci na prvním místě

 Připravenost a bezpečnost 
1. Zaveďte a udržujte transparentní komunikaci se zaměstnanci 

a vaší komunitou, abyste zajistili, že vaši zaměstnanci 
budou před návratem do práce dobře informováni a budou 
informováni o nejnovějších procesech a postupech.

2. Před opětovným otevřením by se měla přijmout další 
bezpečnostní opatření, jako je trasování kontaktů a kontroly 
tělesné teploty, aby se snížilo riziko šíření virů uvnitř i vně 
vašeho závodu. 

 Školení zaměstnanců 
1. Zaveďte školení, aby zaměstnanci byli informováni 

o příznacích a uměli je rozpoznat. Úplný seznam 
příznaků najdete podle místa vaší provozovny na 
webových stránkách Evropského centra pro prevenci 
a kontrolu nemocí (EU) nebo amerických Center pro 
kontrolu a prevenci nemocí (USA).

2. Zaveďte další videoškolení, abyste měli jistotu, že 
zaměstnanci před příchodem na pracoviště vědí, jak 
si správně nasadit a sejmout OOP. 

3. Zprostředkujte zaměstnancům pokyny, aby věděli, 
co mají dělat v situaci, kdy se ve vašem zařízení 
vyskytne potvrzený případ (např. bezpečné nasazení 
OOP, opuštění zařízení a upozornění příslušných 
provozních/personálních týmů).

Před opětovným otevřením by se měly zavést kontroly tělesné 
teploty, aby se snížilo riziko šíření virů uvnitř i vně vašeho závodu. 

Zprostředkujte zaměstnancům pokyny, aby věděli, co mají 
dělat v situaci, kdy se ve vašem zařízení vyskytne potvrzený 

případ (např. bezpečné nasazení OOP, použití izolační místnosti 
pro karanténu infikovaného pracovníka, opuštění zařízení 
a upozornění příslušných provozních/personálních týmů).

RYCHLÉ TIPY

Zaveďte transparentní 
komunikaci, abyste 
měli jistotu, že jsou 
vaši zaměstnanci 
informováni 
o nejnovějších 
postupech.

Je vhodné zavést 
trasování kontaktů 
a kontroly tělesné 
teploty.

Zaveďte školení, aby 
měli zaměstnanci 
informace o příznacích 
a uměli je rozpoznávat.

Další informace o tom, jak zajistit ve vašem závodě bezpečné podmínky, najdete na webu www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/
tork-clean-care/vyroba-a-udrzba
* Postupy a procesy se mohou v jednotlivých regionech a lokalitách lišit.

http://www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/tork-clean-care/vyroba-a-udrzba
http://www.tork.cz/hygiena/dobra-hygiena/tork-clean-care/vyroba-a-udrzba

