COVID-19: preventivní opatření ve skupině Unipetrol
Stav k 12. březnu 2020
Uvědomujeme si vážnost situace a aktuální hygienická rizika. Proto jsme v zájmu
bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců, jejich rodin a pracovníků externích firem,
přijali následující soubor preventivních opatření v souvislosti s výskytem a šířením viru 2019nCoV (tzv. koronaviru COVID-19). Zároveň jako společnost vyrábějící strategické produkty
nezbytné pro plnohodnotné fungování České republiky podnikáme veškeré kroky pro
zajištění bezpečnosti a kontinuity výroby.
SHRNUTÍ:
 Situaci pečlivě sledujeme, monitorujeme nastavené mechanismy preventivní ochrany a
vyhodnocujeme všechna další případná rizika.
 Jsme v kontaktu s Krajskou hygienickou správou a zástupci místních samospráv měst a obcí
v okolí našeho závodu a ostatními orgány státní správy.
 Všechny zaměstnance i všechny externí subjekty působící v areálu Chempark průběžně
informujeme o aktuální situaci a nejnovějších opatřeních.
 Jsme připraveni okamžitě reagovat na vývoj situace a přijímat opatření, jimiž bez odkladu
plníme nařízení Vlády české republiky.
PŘEHLED PŘIJATÝCH OPATŘENÍ:
 Komunikace:
o Aktivovali jsme firemní koordinační štáb, který se řídí dle interního bezpečnostního
plánu a nařízení Vlády České republiky.
o Všechny zaměstnance a také všechny externí subjekty působící v areálu Chempark
jsme seznámili přijatými preventivními opatřeními a připomněli jim zásady dodržování
hygieny a nutnost jejich respektování.
o Všechny zaměstnance jsme vyzvali, aby se řídili pokyny a nařízeními Vlády České
republiky.
 Opatření:
o Postupujeme v souladu s pokyny a nařízením Vlády České republiky a s platnou
legislativou.
o Na vstupních branách do areálu Chempark a do zhruba 70 budov byly nainstalovány
řádně označené plastové zásobníky s dezinfekčním prostředkem.
o Zaměstnanci, kteří mohou vejít do styku se zaměstnanci externích logistických firem,
zajišťujících kamionovou přepravu zboží, jsme vybavili hygienickými ochrannými
prostředky.

o Vedeme a každodenně aktualizujeme dokumentaci o pohybu zaměstnanců – jejich
případné přítomnosti v rizikových oblastech či absenci na pracovišti a postupujeme
v souladu s doporučením Vlády České republiky a platnou legislativou.
o Každý návštěvník firem je povinen při příjezdu do kteréhokoli z areálů skupiny
Unipetrol vyplnit prohlášení, zdali pobýval v uplynulých čtrnácti dnech v rizikových
oblastech.
 Omezení:
o Nad rámec pokynů a nařízení Vlády České republiky jsme omezili mobilitu a pracovní
kontakty zaměstnanců na nezbytné minimum:
o Byly zrušeny všechny služební cesty do zemí s trvalým výskytem a nebezpečím
přenosu viru COVID-19. Jedná se o země s vysokou či střední mírou rizika – tyto
země jsou specifikovány v pravidelně aktualizovaném přehledu Ministerstva
zahraničí České republiky.
o Byla zrušena účast všech zaměstnanců na veškerých interních i externích školeních,
vyjma školení vyžadovaných platnou legislativou České republiky. Zákonná školení
budou pokračovat s ohledem na aktuální nařízení.
o Aktuálně jsou pořádána školení pouze pro menší skupiny zaměstnanců čítající
maximálně 9 lidí.
o Zaměstnanci dostali pokyn maximálně omezit osobní schůzky při plnění
zaměstnaneckých povinností v rámci celé skupiny Unipetrol s jednoznačnou
preferencí alternativních řešení v podobě telekonferencí či videokonferencí.
o Na osobních schůzkách je omezen počet účastníků na 10 lidí a v průběhu jednání
je nezbytné dodržovat minimální vzdálenost mezi jednajícími v délce dvou metrů.
o Bylo rozhodnuto o zrušení veškeré prezenční jazykové výuky.
o Všechny zaměstnance jsme požádali, aby do oblastí se střední a vysokou mírou
rizika pracovně ani soukromě necestovali. Pokud tak i přesto na vlastní nebezpečí
učiní, aby nahlásili svému přímému nadřízenému místo a čas svého plánovaného
pobytu v ohrožených oblastech.
PLÁNOVANÉ ODSTAVENÍ VÝROBY (ZARÁŽKA):
 Během přípravy i realizace zarážky klademe maximální důraz na dodržování bezpečnosti a
hygienických opatření při pohybu všech zaměstnanců skupiny Unipetrol a pracovníků
externích společností v areálu Chemparku.
 Připravujeme se na případná další preventivní opatření související s dalším
možným vývojem aktuální situace.
 Jsme v kontaktu také se všemi externími dodavateli, jejichž pracovníci budou v dubnu a
květnu realizovat investiční a údržbářské práce během zarážky výrobních zařízení
společnosti Unipetrol RPA v Chemparku.
 Po čtyřech letech dojde v rámci zarážky k plánovanému odstavení celého litvínovského
výrobního areálu, vyjma úseku energetiky, výdejních terminálů, skladů surovin a produktů.











Účelem zarážkových činností je připravit výrobní zařízení na další spolehlivý a bezpečný
provoz.
Během zarážky se budou realizovat činnosti údržby a investic, které nelze provádět během
běžného provozu zařízení.
Odstavování výrobních jednotek a jejich zpětné zprovoznění se neobejde bez nutnosti
řízeného spalování na polních hořácích, což je vždy doprovázeno světelnými a zvukovými
efekty.
Harmonogram
o Řízené odstavování výrobního zařízení:
9. – 14. 4. 2020
o Realizace zarážkových prací:
15. 4. – 31. 5. 2020
o Uvádění výrobních jednotek do provozu: 1. – 10. 6. 2020
Dodavatelé
o Realizace prací bude zajišťována odbornými dodavatelskými firmami, se kterými
Unipetrol dlouhodobě spolupracuje.
o Pro realizaci zarážkových prací, kdy profesionalita firem a časové hledisko jsou velmi
podstatné, není zvykem Unipetrolu využívat nové, neznámé dodavatele.
o Přibližně 80 % zarážkových aktivit je zajišťováno pracovníky z České republiky a ze
Slovenska.
o Část pracovníků dalších národností dlouhodobě pracuje a pobývá na území České
republiky a Slovenska.
o Očekávaný počet pracovníků ve špičce: 2800 osob
Skladba pracovníků:
o Česká republika
cca 1750 osob
o Slovensko
cca 650 osob
o Polsko
cca 130 osob
o Rumunsko
cca 50 osob
o Ukrajina
cca 65 osob
o Srbsko
cca 100 osob

