
 

 

Opatření k zamezení šíření covid – 19 ve společnosti 
RWE Gas Storage CZ   

Podmínky pro výkon práce dodavatelů v objektech RWE Gas Storage CZ 
 

• Dodavatel deklaruje, že provádí testování všech svých zaměstnanců v souladu s 
aktuálně platnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Dodavatel deklaruje, že 
tuto skutečnost vyžaduje/kontroluje i u svých subdodavatelů 

• Dodavatel zajišťuje provádění samotestování svých zaměstnanců, popř. 
subdodavatelů mimo prostory společnosti RWE Gas Storage CZ 

• vede evidenci, kterou na vyžádání předloží zástupci společnosti 
• zaměstnanci Dodavatele/subdodavatele, kteří nepodléhají testovací povinnosti 

podle aktuálně platných pravidel vydaných MZ ČR, prokazují tuto skutečnost 
čestným prohlášením 

• Dodavatel deklaruje, že disponuje dostatečným množstvím pracovníků s 
požadovanými kvalifikačními předpoklady pro výkon objednaných služeb/činností 
a že provedl vlastní vhodná preventivní opatření proti šíření epidemické nákazy 

• Dodavatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci nejsou zdravotně indisponováni a není 
jim známo, že přišli do kontaktu s osobou v karanténě nebo osobou, která je 
nakažena virem COVID-19 

• Dodavatel disponuje dostatečným množstvím požadovaných vhodných 
ochranných a desinfekčních prostředků pro omezení šíření epidemie 

• připravenost k zahájení prací hlásí určený zaměstnanec Dodavatele kontaktní 
osobě RWE Gas Storage CZ každý den před započetím prací (telefonicky, e-
mailem) 

• určená osoba Dodavatele provede kontrolu zdravotního stavu a testování svých 
zaměstnanců (dotaz na zdravotní stav, kontakt s osobou v karanténě či 
nakaženou osobou) 

• pohyb je povolen pouze v určeném pracovním prostoru, stejně tak použití pouze 
určených hygienických zařízení RWE Gas Storage CZ 

• není povolen vstup do prostoru velínu PZP 
• není povoleno zdržovat se bezdůvodně v prostorách společnosti RWE Gas 

Storage CZ 
• není povoleno odhazovat použité ochranné prostředky mimo určené nádoby 

Dodavatele a do nádob společnosti RWE Gas Storage CZ 
• Dodavatel zajistí vlastní odpadové nádoby, které označí „Použité roušky“. 

Likvidaci tohoto odpadu provádí Dodavatel ve své režii v souladu s doporučeními 
MŽP na likvidaci potencionálně kontaminovaného odpadu 

• pohyb a činnost v objektu budou monitorovány pomocí kamerového systému  



• společnost RWE Gas Storage CZ si vyhrazuje právo provést namátkové kontroly 
dodržování stanovených podmínek a pravidel 

• další opatření stanoví zástupce společnosti RWE Gas Storage CZ s oprávněným 
pracovníkem Dodavatele. Tato opatření budou zpracována písemně a zástupci 
obou stran je potvrdí svým podpisem. V případě existence Stavebního deníku, 
bude proveden zápis do Stavebního deníku 

• porušení těchto podmínek se považuje za porušení Všeobecných obchodních 
podmínek společnosti RWE Gas Storage CZ s důsledky z toho vyplývajícími 

• dodavatel prohlašuje, že všichni zaměstnanci, kteří vykonávají práce v objektech 
RWE Gas Storage CZ byli seznámeni s těmito podmínkami 

Základní pravidla chování k omezení šíření virových onemocnění 

• zakrývejte si nos a ústa, ve společných vnitřních prostorech vždy, na pracovišti  
pokud nejste osamoceni, ve venkovních prostorech pokud není dodržen odstup 
2 metry  

• časté a důkladné mytí rukou vodou a mýdlem, případně dezinfekčním 
prostředkem nebo vlhčenými ubrousky 

• nedotýkejte se očí, nosu a úst neumytýma rukama 
• pravidelně dezinfikujte ochranné prostředky s vícenásobným použitím a také 

všechny pracovní pomůcky a nástroje 
• použité ochranné jednorázové ochranné prostředky odkládejte do určených a 

označených nádob  

Pokud se necítíte zdravotně v pořádku 
 

• před zahájením směny tuto skutečnost bezkontaktně oznamte svému 
nadřízenému 

• v průběhu směny okamžitě bezpečně ukončete činnost a tuto skutečnost 
oznamte svému nadřízenému 

• kontaktní osoba dodavatele oznámí tuto skutečnost kontaktní osobě na straně 
RWE Gas Storage CZ 

• v případě, že jste onemocněli covid-19, oznamte tuto skutečnost s uvedením dne 
prvního pozitivního PCR testu pověřené osobě společnosti  
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