V Praze, dne 19.03.2020
KRIZOVÁ OPATŘENÍ G4S V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Vážení zaměstnanci,
na základě rozhodnutí krizového štábu G4S, jež se tématem nákazy a šíření COVID-19 (tzn. koronaviru) intenzivně
zabývá, sleduje vývoj a přijímá opatření k ochraně nás všech, si vás dovolujeme informovat o vývoji situace a přijatých
kroků G4S.
I když jsme vás již informovali (a i přes to, že jste pravděpodobně získali informace i z jiných zdrojů), rádi bychom vám
znovu zopakovali základní fakta a podali vám přehled o tom, co se v rámci naší společnosti děje pro zamezení šíření
koronaviru a co doporučujeme.
Jaké má COVID-19 vlastnosti?
Koronaviry mají na svém povrchu lipidový (tukový) obal, který je možné zničit pomocí alkoholových rozpouštědel,
ale i obyčejného mýdla. Koronavirus patří mezi viry poměrně citlivé na zevní vlivy. To znamená, že nesnáší sluneční
záření, mráz, horko nebo vyschnutí. Venku vydrží jen několik desítek minut. Avšak v uzavřených prostorách se stálou
teplotou a vlhkostí mohou na povrchu předmětů přežívat několik dní.
Jak se COVID-19 šíří?
Virus se do lidského organismu dostává především dýchacími cestami, může však do těla proniknout i přes oční
sliznici nebo případně jinými sliznicemi.
Prvním a nejnápadnějším způsobem je nákaza vzduchem prostřednictvím infekčního aerosolu. Infekční
aerosol vzniká zejména při kýchání a při kašli.
Druhým, rovněž velmi častým způsobem šíření nákazy, je přenos kontaktem. V tomto případě se viry
díky sekretu z nosu, úst a dýchacích cest nemocného (včetně slz) usazují na povrhu jednotlivých předmětů a stykem
s tímto povrchem dochází k přenosu onemocnění.
Jaké má COVID-19 příznaky?
Onemocnění zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca 5 dnů
s rozmezím 2-14 dnů. Zhruba po týdnu od nakažení se nemoc projeví podobně jako chřipka - horečkami, dušností,
kašlem či únavou. Mohou se objevit i nepříjemné pocity, bolesti kloubů a svalů. Pouze u velmi malé skupiny pacientů
vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.
Co proti šíření nemoci dělá G4S?
Společnost G4S přijala a nadále přijímá tato opatření:


dezinfekci vzduchotechniky a klimatizací, v místech kde vzduchotechnika/klimatizace není zapotřebí je
dočasně vyřazena z provozu;



zvýšení frekvence čištění včetně dezinfekčních opatření v budovách G4S a jednotlivých provozech (G4S
Cash);



kde možné sjednána práce z domova a dovolená;



omezení přístupnosti jednotlivých pracovišť jak třetím (externím osobám) tak samotným zaměstnancům –
zamezení styku mezi zaměstnanci v době pobytu na pracovišti;



tam kde je možné, rozdělení jednotlivých zaměstnanců na skupiny;



nařízení karantény u osob, jež pobývaly v rizikových oblastech nebo jež vykazují jakékoliv známky
onemocnění (min. 14 dní), zaměstnanci mají informační povinnost;



distribuce ochranných prostředků – tj. roušek, ochranných rukavic a brýlí pro všechny zaměstnance G4S
v co nejbližším možném termínu;



distribuce vitamínů a ovoce pro zaměstnance G4S;

Co proti šíření nemoci musíme udělat my všichni?


dodržovat hygienická pravidla:
o

zejména co nejvyšší hygienu rukou - doporučuje se mýt si ruce důkladně mýdlem vždy po příchodu
a pak několikrát v průběhu dne. Je nezbytné vyvarovat se v maximální možné míře styku s předměty,
kterých se nedávno dotýkalo mnoho jiných lidí (držadla, tlačítka, kliky). Při častějším pobytu
ve veřejných prostorách se doporučuje pořídit si dezinfekční prostředek na ruce ve spreji, eventuálně
používat rukavice. V obchodech pozor na volně ložené potraviny, které se bez další úpravy konzumují
(housky a rohlíky v kontejnerech)

o

dodržování pravidel při kýchání/kašlání – zakrývat si ústa jednorázovým kapesníkem, jež
po použití vyhodíte, paží nebo rukávem - nikdy si nezakrývat ústa rukou! Pro přímou osobní ochranu
před infekcí je třeba použít ústenku čili roušku

o

po dotyku předmětů, které mohly být kontaminovány, si člověk nemá sahat na obličej, především
do okolí očí, nosu a úst dříve, nežli si důkladně očistil ruce

o

místnosti, ve kterých se lidé zdržují delší dobu, je vhodné často větrat



dodržovat doporučených pravidel při styku s třetími osobami (bude-li možné), v pracovním styku zejména
zamezení podávání rukou, udržování dostatečné vzdálenosti od druhých, používání roušek, případně
respirátorů máte-li k dispozici apod.;



okamžitě informovat svého nadřízeného ohledně zjištění příznaků či náznaků tak, aby mohly být učiněny
okamžité úkony k zamezení dalšího šíření v rámci pracovišť;

Děkujeme vám všem za spolupráci - věříme že společně se nám toto nelehké období podaří překonat.
O dalším vývoji a postupech společnosti Vás budeme informovat. V případě jakéhokoliv dotazu / žádosti či informace
nás prosím kontaktujte prostřednictvím svých nadřízených.
Hodně sil a hlavně zdraví!

Ing. Lucie Králová
generální ředitelka G4S

