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Hygienická opatření ke snížení rizik šíření nemoci COVID 19
v průběhu realizace projektu Zarážka 2020 v areálu Chemparku
Litvínov společnosti Unipetrol RPA, s.r.o.
Zásady pro postup – tyto zásady shrnují a dávají do souladu jednotlivé dokumenty vypracované příslušnými
útvary Unipetrolu.
Preambule:
Inspekci a revizi výrobních zařízení ukládají Unipetrolu právní předpisy a technické normy. Unipetrol jako
součást kritické infrastruktury státu je povinen udržovat provozuschopnost svého zařízení a nemůže
provozovat nerevidovaná výrobní zařízení. Zarážka 2020 je dlouhodobě plánována a bez její realizace nelze
provoz a produkci zaručit. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a k omezením stanovovaným
průběžně během stavu nouze bylo přistoupeno k omezení prací při Zarážce z původního rozsahu 5 800 aktivit
o více než polovinu na nezbytné minimum. Nyní plánujeme realizovat přibližně 2 300 aktivit. S tím je spojeno také
snížení počtu zahraničních pracovníků z plánovaných 1260 na současně uvažovaných 595.
Právní prostředí:
V době zpracování verze 1.0 tohoto materiálu jsou určujícími předpisy pro přijetí pracovníků nasmlouvaných
zahraničních dodavatelů: Krizový zákon (240/2000 Sb.), příloha Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích
pro určení prvku kritické infrastruktury, Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) a Usnesení vlády
č. 334 z 30. 3. 2020, o přijetí krizového opatření.
Jednotlivá opatření:
1. Zahraniční dodavatelé - Izotechnik - PL, Ajaks - PL, SAM - SK, Alpinet - SK, PMP Montex – SK,
Rokoz – SK, Roez – SK, jednotliví specialisté z Německa, Rakouska, Francie a Beneluxu (podrobnosti viz příloha 1) musí být průběžně seznamováni se situací vyplývající z vyhlášeného
nouzového stavu v ČR, s přípravou, kterou v této souvislosti provedl zadavatel (Unipetrol) a s
aktuálními požadavky a omezeními, kterým se jejich pracovníci v ČR budou muset podrobit.
2. Zahraniční dodavatelé jsou odpovědni za to, že jejich pracovníci, kteří odjedou na práci do ČR,
budou zdraví, zdravotně způsobilí pro danou práci a nebudou ve 14 dnech předcházejících příjezdu
do ČR v kontaktu s osobou(ami) s onemocněním COVID-19, nebo s osobami, které jsou v nařízené
karanténě pro kontakt s takovou osobou – a vyplní zdravotní dotazník s prohlášením o
„bezinfekčnosti“.
3. Zahraniční dodavatelé dohodnou s Unipetrolem harmonogram a místa překročení hranic ČR pro
jednotlivé skupiny svých pracovníků (viz příloha 2).
4. Určení pracovníci Unipetrolu (průvodci – viz příloha 3) budou očekávat každou skupinu pracovník
(nad 10 osob) zahraničních dodavatelů na domluveném hraničním přechodu a po proběhnutí
kontroly těchto pracovníků složkami záchranného systému, převezmou jejich seznam a budou je
všechny instruovat o aktuálním stavu a o případných změnách v úvodní zaslané informaci. (Předat
letáčky – viz příloha 4, které shrnují požadavky na chování zahraničních pracovníků v době jejich
karantény v jejich řeči. Převzít vyplněné dotazníky – viz příloha 5 - v potřebné jazykové mutaci o
nedávných kontaktech s nemocnými, s osobami v karanténě a o subjektivních příznacích. Součástí
tohoto dotazníku bude i prohlášení jednotlivých pracovníků o respektování podmínek nouzového
stavu a podmínek karantény. Kontrola vybavení rouškami, popř. rozdání základní sady roušek).
5. Průvodci informují určeného praktického lékaře (ev. KHS – nutno dojednat) – viz příloha 6 - (emailem) o pracovnících zahraničního dodavatele, kteří dorazili do ČR, aby jim mohlo být vystaveno
rozhodnutí o karanténě.
6. Průvodci doprovodí skupiny pracovníků (nad 10 osob) až do jejich ubytování a cestou zajistí, aby
nedocházelo k nadbytečným kontaktům s obyvatelstvem ČR. (Zastavovat jen na předem
vytipovaných čerpacích stanicích – viz příloha 7 - sítě podniku Benzina. Každé zastavení mimo
předem schválená místa musí být řádně odůvodněno a zdokumentováno – viz příloha 8.) Menší
skupiny a individuální cestující dostanou předem doporučenou trasu a určenými zastávkovými místy
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7. Ubytování – (viz příloha 9) – je pracovně rozděleno na tři kategorie podle charakteru zdravotního
stavu zahraničních pracovníků:
 Kategorie 1 - standardní ubytování pro „zdravé“ pracovníky s kapacitou cca 600 míst (zajišťují
samostatně zahraniční dodavatelé). Bude požadováno, aby v takovém ubytovacím zařízení byli
jen zahraniční dodavatelé pracující na akci Zarážka 2020.
 Kategorie 2 – záložní ubytování pro zajištění izolace s kapacitou cca 200 míst (rezervuje
Unipetrol RPA),
 Kategorie 3 - ubytování pro suspektní a nemocné zaměstnance kontraktora cca 40 míst
(rezervuje Unipetrol RPA). Umístění bude mimo dosah veřejnosti. Ve všech kategoriích
ubytování platí zásada přiměřeného chování a zákaz jejich opouštění po dobu úvodní (popř.
prodloužené) karantény.
Ubytování v kategoriích 2 a 3 bude určeno výlučně pro akci Zarážka 2020.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Pro ubytované v kategoriích 2 a 3 budou externě zajišťovány dodávky jídla, nápojů, potřebných
léků apod.
Stravování – viz příloha 10 – v rámci úvodní karantény nesmějí pracovníci, kteří přijedou ze
zahraničí opouštět (mimo cest do práce) své ubytovací prostory. Jejich stravování a občerstvování
bude probíhat zejména v areálu. Bude zajišťováno společností GTH catering, provozovatelem gastro
provozu v areálu Chempark Záluží. GTH catering a.s. bude připravovat pokrmy ve stávajícím
zařízení v areálu Chempark. Jídla bude GTH distribuovat v termoportech na jednotlivá zařízení
staveniště pro max. pro 10 osob. Pokrmy budou mít teplotu k přímé konzumaci (nebudou se
instalovat mikrovlné trouby). S pokrmy bude dodáván jednorázový příbor. V místě budou umístěny
kontejnery na odpad.
Mimo areál Chemparku je třeba domluvit chlazené balíčky na večeře s GTH Catering, ev.
s jednotlivými ubytovacími zařízeními, či s komerčními donáškovými službami. Snídaňové a
svačinové balíčky může také dodávat GTH catering. Popř. bude nutné snídaně domluvit
s ubytovacími zařízeními, ev. nakoupit předem. V projednání je umístění (pojízdné) prodejny
(potraviny, drogerie) před vjezdem do areálu určené pro tyto zahraniční pracovníky.
Při příjezdu zahraničních pracovníků z rizikových zemí budou zajišťovány úvodní testy na COVID 19 – viz příloha 11. Odběry na analýzu nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR) – průkaz
probíhající akutní fáze onemocnění COVID-19 - jsou domluveny s odběrovým místem v nemocnici
Most a hrazenými laboratořemi, podle jejich kapacitních možností. Seznam laboratoří, které jsou
zařazeny do sítě laboratoří a zapojených do systému hlášení, je veden a aktualizován Státním
zdravotním ústavem: viz http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid19-2.
Vydávání vstupních karet je upraveno do bezkontaktní formy, např. na základě kontraktorem předem
dodaných podkladů.
Doprava do a z areálu Chempark Záluží – pracovní skupiny budou zajíždět až na jednotlivá
pracoviště. Dopravu si zajišťují jednotlivé dodavatelské společnosti sami, běžně se jedná o vlastní
autobusy, dodávky a osobní automobily. Všem dodavatelům Zarážky bude vložen do smluv dodatek,
o zákazu využívání městské hromadné dopravy. Pokud dodavatel nebude mít zajištěnou vlastní
dopravu, zajistí dopravu zahraničních pracovníků dopravci objednaní Unipetrolem. Kontraktoři musí
zajistit denně desinfikování všech dopravních prostředků využitých pro dopravu zahraničních
pracovníků. Desinfekční prostředky dodá v potřebném množství Unipetrol.
Pro vstup zahraničních pracovníků do areálu Chempark Záluží budou vyhrazeny vstupní brány – viz
příloha 12. Na každé této bráně bude zajištěna kontrola vstupních karet, kontrola seznamu
pracovníků jednotlivých kontraktorů a bude při každém vstupu zajištěna orientační kontrola tělesné
teploty (dálkové teploměry, termovize) všech procházejících pracovníků.
Při zjištění nadměrné tělesné teploty nad 37,5 C – bude postupováno podle přílohy 13. Pracovník
s vyšší teplotou (nebo jinými, laicky zjistitelnými symptomy nemoci COVID-19) bude oddělen od
pracovní skupiny a posečká na vyhrazené bráně na příjezd transportního vozu Hasičského
záchranného sboru Unipetrol, které ho odveze do jedné ze dvou místností určených ke krátkodobé
izolaci. Jedná se o samostatně přístupnou místnost v objektu 3841 a o druhou samostatně
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14.

15.
16.

17.
18.

přístupnou místnost v objektu 4837/1 (bývalá kartovna). Obě místnosti budou zařízeny základním
vybavením: lehátkem(y) s jednorázovými dekami a prostěradly, úklidovými prostředky,
nealkoholickými nápoji a vodou na mytí. U obou místností je přístup k samostatným WC. Zde jim
bude změřena opět tělesná teplota a bude proveden odběr pro analýzu na COVID-19 (ev. odtud
budou odvezeni do odběrového místa v nemocnici Most).
Šatny, sociální zařízení – viz příloha 14. Na jednotlivých pracovištích externí dodavatel buduje
z mobilních buněk zázemí šaten, sociální a odpočinkové místo. Tato zařízení budou určena
výhradně pro zde pracující kontraktory s tím, že jejich pracovníkům nebude dovoleno využívat jiná
obdobná zařízení v areálu. Úklid a desinfekci těchto prostor budou zajišťovat pracovníci kontraktora
prostředky dodanými Unipetrolem. Cílem je maximální oddělení jednotlivých skupin od sebe a od
kmenových zaměstnanců.
Postup při zdravotních obtížích během přítomnosti v areálu závodu – viz příloha 15.
Ukončování karantény je popsáno v příloze 16 (v podstatě půjde o selektivní uvolnění podmínek na
úroveň, která je aplikovaná na domácí pracovníky). Prodlužování karantény – viz příloha 17 –
přichází do úvahy specificky při potvrzení pozitivních nálezů uvnitř jednotlivých skupin zahraničních
pracovníků.
Odpovědnosti jednotlivých složek podniku Unipetrol a aktivity krizového štábu Unipetrolu v této
oblasti jsou popsány v Organizačním řádu a v Krizovém plánu. Viz tyto externí dokumenty.
Bude dohodnuta spolupráce s Městskou policií, Policií ČR, s Krajskou zdravotní, a.s., zejména
s nemocnicí Most, s krizovými štáby měst Most a Litvínov, s KHS a hlavní hygieničkou (popř. ZÚ
Ústí nad Labem a SZÚ), s nadřízenými krizovými štáby MPO a ČR (kontakty viz příloha 18).
Všechna tato opatření budou předem konzultována s dotčeným orgánem ochrany veřejného zdraví
a příslušnými krizovými štáby.

Přílohy:
1. Zahraniční dodavatelé
2. Harmonogram a místa překročení hranic ČR pro jednotlivé skupiny zahraničních pracovníků
3. Seznam průvodců - určených pracovníků Unipetrolu (průvodci)
4. Vzor letáčků, které shrnují požadavky na chování zahraničních pracovníků v době jejich karantény
5. Zdravotní dotazník
6. Určení praktičtí lékaři pro zahraniční pracovníky
7. ČS vytipované pro zastávky na cestě z hraničních přechodů do míst ubytování zahraničních
pracovníků
8. Formulář pro zdůvodnění mimořádné zastávky na cestě z hraničních přechodů do míst ubytování
zahraničních pracovníků
9. Přehled ubytování pro zahraniční pracovníky
10. Zajištění stravování
11. Odběrová místa a laboratoře pro úvodní testy na COVID 19
12. Vyhrazené vstupní brány
13. Postup při zjištění suspektního nakaženého
14. Postup úklidu a desinfekce v šatnách, sociálních zařízeních na sajtech
15. Postup při zdravotních obtížích během přítomnosti v areálu závodu
16. Postup při ukončování karantény
17. Postup při prodlužování karantény
18. Důležité kontakty

