Nařízení člena představenstva
obchodní společnosti Trat'ová strojní společnost, a.s.

NošnNíocHRANÝcH pRosTŘEDKů nÝcHacícH cnsr A JEJIcH
pŘroĚlnNí zn sTRANy zAMĚsTNAvATELE

v SOULADU

S

MIMOŘÁNÝN{ OPATŘENÍM on L3.2021

Z pozice člena představenstva obchodní společnosti
Traťová strojní společnost, a.s.,
se sídlem Musílkova 257l48, 150 00 Praha - Košíře

lČ: 04946685

(,,TSS" či,,zaměstnavatel")

Mimořádným opatřenim - naíízenímMinisterstva
zdravotnictví vydaným postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 25812000 Sb. k ochraně
před zavlečením onemocnění COVID-l9 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-Z (dále jen
,,Mimořádné opatření') následující:
1) Všichni zaměstnanci jsou povinni se s účinnostídnem 1.3.2021 v plném rozsahu řídit
povinnostmi stanovenými v Mimořádném opatření, zejména pak zákazem pohybu a poby,tu,
včetně provádění práce,bezochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterýmje respirátor

Tímto nařizuji všem zaměstnancům v souladu

s

nebo obdobný prostředek (vždy bez qýdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické

podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtračníúčinnostialespoň 94 Yo dle příslušných
norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky apožadavky (pro výrobek) normy ČSN BN 14683+AC,
které brání šířeníkapének (dálejen,,Ochranné prostředky dýchacích cest"), ato vrozsahu a
s případnými výjimkami blížespecifikovanými v Mimořádném opatření, jehož znění je obecně

2)

dostupné a všichni zaměstnanci jsou povinni se s ním seznámit a řádně se jím řídit.
Zaměstnavatel s účinnostíode dne 1. března 202I do odvolání Mimořádného opatření vybaví

zaměstnance Ochrannými prostředky dýchacích cest, a to v dostatečnémpočtu na každou
pracovní směnu (to v souladu s Mimořádným opatřením neplatí pro zaměstnance, který v době
qýkonu práce av souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami).
Ochrannými prostředky dýchacích cest vybaví konkrétní zaměstnance osoba za tímto účelem
pověřená členem představenstva.

Nedodržení povinností fýkajícíchse nošení Ochranných prostředků dýchacích cest dle Mimořádného
opatření bude kromě případných postihů ze strany příslušných správních orgánŮ téžpovažováno
zaměstnavatelem za závažné porušenípracovní kázné.

V Ostravě, dne 1.L202l
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