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1. Cíl a účel směrnice - příkazu
Cílem příkazu je přijmout mimořádná opatření za účelem ochrany zaměstnanců před šířením
virové nákazy koronavirem (COVID-19) a přijetí následných mimořádných opatření.

2. Rozsah působnosti
Tento příkaz je závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

3. Důvody k přijatým opatřením
I.
II.
III.
IV.

Vyhlášení globální pandemie Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
Vládou ČR Vyhlášení nouzového stavu na území celého státu
Závěry z jednání krizového štábu KHP, a.s. dne 13.03.2020
Závěry z jednání krizového štábu KHP, a.s. dne 16.03.2020

4. Krizový štáb KHP, a.s. nařídil:
1. S okamžitou platností dne 13.03.2020
a. se zakazuje vstup na pracoviště SMART krizového centra – centrálního
dispečinku mimo zaměstnanců dispečinku.
I. Přístup je oprávněn povolit ve výjimečných případech neodkladné
provozní potřeby GŘ Jakub Hanzl; PŘ Tomáš Hosa; TŘ Václav Hošek
b. uzavírají se a zakazuje provozování všech saun v působnosti společnosti, a to na
Víta Nejedlého 893 Hradec Králové a na provozovně ul. Tovární 1355 v Novém
Bydžově
c. manažer Zákaznického útvaru zajistí v působnosti svého útvaru zákaz vybírání
hotovosti od zákazníků
d. příslušní manažeři zajistí přijetí zvýšených hygienických opatření pro dezinfekci
klik dveří, madel a míst se zvýšeným rizikem přenosu virů, pracoviště s trvalou
obsluhou musejí být vybavena dezinfekčními roztoky rukou
e. se zakazuje organizování hromadných akcí, jakými jsou např. exkurze, dny
otevřených dveří apod.
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2. S platností od 16.03.2020 se dále nařizuje:
a. Manažerka pro styk s veřejností ve spolupráci s manažerem zákaznického útvaru
zajistí informovanost zákazníků o přijatých režimových opatřeních na našich
web. stránkách společnosti
b. Manažer zákaznického útvaru dále zajistí
I. uzavření zákaznických center v působnosti společnosti
II. zajistí systém bezkontaktního styku se zákazníky
III. ukončení činnosti fyzických odečtů vodoměrů
c. Režimová opatření ve všech areálech společnosti.
I. Vstupy do areálu Víta Nejedlého musejí být zajištěny proti vstupu cizích
osob uzamčením. Do areálu může být umožněn vstup pouze
v doprovodu určeného zaměstnance společnosti, který zodpovídá, aby
nedocházelo k nekontrolovatelného pohybu cizích osob po areálu.
II. V ostatních areálech manažeři jednotlivých provozů přijmou obdobná
opatření, dle možností.
III. Manažeři provozů zajistí denní aktualizaci evidence docházky a důvody
absencí na provozech ve své působnosti na sdíleném disku pro
personální účely.
IV. Manažer odpadních vod zajistí přijetím organizačně-technických
opatření v působnosti provozu kroky k minimalizaci rizikových činností
s ohledem na současný stav virové nákazy.

d. Krizový štáb KHP, a.s. dne 16.03.2020 nařídil:
I. Všem zaměstnancům společnosti budou s okamžitou platností
poskytnuty respirátory k ochraně dýchacích cest před pandemií
koronavirem.
II. Zaměstnanci mají povinnost používání respirátorů při pracovních
činnostech, kdy dochází k fyzickému kontaktu dvou a více zaměstnanců,
popř. osob.
III. Všechny návštěvy, které vstupují do areálů společnosti Královéhradecká
provozní, a.s. musejí být vybaveny ochranou dýchacích cest, minimálně
rouškou, popř. respirátorem. Bez ochrany dýchacích cest nesmí být
nikdo do areálu společnosti vpuštěn.
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IV. Z důvodu zabezpečení hlavních činností společnosti vedení společnosti
rozhodlo od 16.3.2020 o rozdělení zaměstnanců v rámci jednotlivých
organizačních útvarů na 2 až 3 pracovní skupiny, kdy pouze jedna
pracovní skupina bude vykonávat práci na pracovišti. Další skupiny
(záložní týmy) budou připraveny v případě potřeby na výzvu nadřízeného
okamžitě nastoupit do práce. Cílem rozdělení zaměstnanců na pracovní
skupiny je možnost nahradit jeden tým druhým v případě, že by se na
pracovišti vyskytl případ nemoci COVID19 a na spolupracovníky, kteří
přišli s nemocným do styku, by byla vyhlášena karanténa.
V. Příslušní manažeři nebo vedoucí provozů, středisek a útvarů zrealizují
předložené pracovní rozpisy směn pro zachování chodu společnosti
v omezeném režimu, které byly na krizovém štábu projednány a
odsouhlaseny.
VI. Dle personální kapacity jednotlivých provozů, středisek nebo útvarů
budou pracovní skupiny A, B, popř. C průběžně aktualizovány v evidenci
docházky na sdíleném disku google, dle bodu 2. c. III. tohoto příkazu.
VII. Záložní týmy - pracovníci v záloze, které určí příslušný manažer provozu
nebo vedoucí útvaru se zdržují mimo pracoviště společnosti ve svých
domácnostech. Mají povinnost být po dobu pracovní doby doma a být
připraveni v případě mimořádné události k nástupu do pracovního
procesu.
VIII. S ohledem na snížený počet zaměstnanců na pracovištích a vysokou
pravděpodobností osamocených zaměstnanců na pracovišti, musí být
v působnosti střediska nastavena jasná pravidla kontroly těchto
zaměstnanců v periodických intervalech.
IX. Zaměstnanci nezařazení do pracovních skupin, kteří mohou vykonávat
pracovní činnosti z domova, budou v zájmu společnosti pracovat home
office.
X. Všichni zaměstnanci, včetně pracovních týmů v záloze a pracovníků

home office mají povinnost v případě změny (zhoršení) zdravotního
stavu tuto skutečnost nahlásit příslušnému vedoucímu pracovníku.
V případě nařízené karantény, popř. pozitivního zjištění na koronavirus
musí příslušný manažer provozu okamžitě informovat provozního
ředitele a dále ve spolupráci s KHS přijmout okamžitá mimořádná
opatření.
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ROZDĚLOVNÍK
Funkce

Obdrží

Generální ředitel

A

Provozní ředitel

A

Technický ředitel

A

Finanční ředitel

A

Manažer operativního útvaru GŘ

A

Manažer provozu pitných vod

A

Manažer provozu odpadních vod

A

Manažer zákaznického útvaru

A

Manažer provozu průmyslových projektů

A

Manažer oddělení prodeje a nákupu

A

Manažer compliance a GDPR

A

Vedoucí útvaru IT

A

Vedoucí střediska Západ

A

Vedoucí střediska Výroba vody

A

Vedoucí střediska Rozvod vody

A

Vedoucí střediska Dispečink

A

Vedoucí střediska Kanalizace

A

Vedoucí střediska ČOV

A

Vedoucí oddělení laboratorní kontroly

A

Vedoucí oddělení GIS

A

Vedoucí oddělení technické dokumentace

A

Mistr střediska České Meziříčí

A

Mistr střediska ÚV HK

A

Mistr ČOV NCL

A

Specialista stavební výroby a energetiky

A

Specialista stavební výroby

A

Specialista dispečerského řízení a sběru dat

A

Účetní specialista

A

Mzdový specialista

A

Specialista technolog PV a OV

A

Specialista BOZP a PO

A

Specialista personalistiky

A

Specialista správy provozních aplikací

A

Výbor ZO OS

A

Vak HK

A

Poznámka:
A - ano
--- - ne

