Nařízení ělena představenstva
obchodní společnosti Traťov á strojní společnost, a.s.

povINNÉ TE§TovÁNÍ znmĚsTNANcŮ
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(,,TS§* či,,zaměstnavatel")

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne l3,2a2l vydaným
postupem podle § ó9 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona é.258/20a0 §b. a podle §2 od§t. 2 písrn
m) zákona é, 94l202l Sb, k ochraně obyvatelstva před dalšínroďířením onemocnění
COVID-l9 způsobenéhonovým korcnavirem SARS-CoV-2 (dále jen ,,Mimořádné
op atí enf ') tímto sděluj i a nahzuji následuj ící

V souladu
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Zaméstnavatel zajistí od 3. 3. 202l pro své zaměstnance postupně testování, na
přítomnost viru SARS-CoV-2 s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. O způsobu,
místě a čase provedení testů budou zaměstnanci informováni pověřenou osobou a
vyzváni v souladu s Mimořádným naíízením.

2) Zaméstnavatel bude od

12.03,202l po svých zaměstnancích ,,pověřenou o§obou"
požadovat výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV2 - NEGATIVNÍ.

3) Zaměstnanci jsou na výzvu zaměstnavatele povinni testování řádně a včas
podstoupit. Výjimkou jsou pouze následující osoby: osoby, které prodělaly
laboratorně potvrzenó onemocnění COVID-19, uplynula u nich d<lba izolace podle
platnóho mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a nejeví žádnépííznaky
onenrocnění COVID-19, a od prvního pozitivrrího RT-PCR testu na přítorrrnost virrr
SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítonrnost antigenu viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 90 drrí. Tuto skutečnost jsou tyto osoby, jichž se fýká výjimka
dle Mimořádného opatřenío povinny řádně a včas doložit zaměstnavateli.

4) Pokud

bude výsledek preverrtivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoY-2
zaměstnance pozitivní, je zaměstnanec povinen postupovat podle platného

Mimořádného opatření M
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Nedodrženípovinností podrobit se íestoyání bude kromě případných postihů ze strany
příslušných správních orgánů téžpovažováno zaměstnavatelem za závažnéporušení
pracovní kázné.

Zaměstnavatel současně výslovně upozorňuje zaměstnanc€, že nepodrobí-Ii se
zaměstnanec řádně a včas testování dle tohoto nařízení, v důsledku čehožmu nebude
moci zaměstnavatel umožnit přítomnost na pracovišti od 12.3,2021 v souladu
s Mimořádným opatřením, nebude zaměstnanci náležet za dobu nepřítomnosti v práci
náhrada mzdy a současně taková nepřítomnost můžebýt zaměstnavatelem považována
za neomluvenou absenci, když nepřítomnost v důsledku nepodrobení se povinnému
testování není překáňkou v práci, po dobu které je dle platných právních předpisů
zaměstnnvatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance na pracovišti.
V Ostravě, dne2,3,202|
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