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Inversor Global s.r.o. 
Školní 5336   
430 01 Chomutov 
IČ: 01993437 
DIČ: CZ01993437  
 
Zastoupená jednatelem Miloslav Lafkem   
 
 
Nařizuje dodržovat od 9.3. 2020: 

 
 

Interní opatření proti možnosti nákazy COVID-19 
 
 
v rámci minimalizace rizika rozšíření COVID-19 ve společnosti, se zajistila četná interní opatření: 
 

1) Omezení konzumace jídla ve velkých skupinách.  
2) Všechna oddělení budou vybavena čistícími ubrousky na PC a klávesnice. Všichni mají 

povinnost si denně čistit klávesnice a PC.  
3) Kuchyňka – z kuchyňky si všichni odnesou své soukromé nádobí a uschovají si ve svých 

stolech.  
4) Úklid pracovních ploch – všichni zaměstnanci si uklidí své pracovní plochy, které budou 

maximálně vyklizené. Všechny papíry, vizitky a ostatní vybavení bude uklizeno v šuplících 
a ve stolech, aby bylo možno provádět co nejlepší úklid a dezinfekci.  

5) Omezit návštěvy do firmy – dodavatelé úplně, zákazníci – na schválení ředitelé divizí. 
Veškeré schůzky realizovat přes Skype. 

6) Pomoc a podpora technikům v terénu. Budou vybaveni hygienickými balíčky na cesty 
(dezinfekce rukou, dezinfekční jednorázové ubrousky, roušky). Žádáme techniky, aby 
omezili co nejvíce kontakt s lidmi z firmy při cestách na centrálu firmy pro zamezení 
případnému šíření na obě strany. 

7) V okamžiku, kdy použijete spotřebiče ve společné kuchyňce, vždy je otřete dezinfekčními 
ubrousky.  

8) Byl zajištěn každodenní úklid firmy – dezinfekce celé firmy.  
9) Dezinfekce. Rozmístit do prostor – vstupní chodby, šatny, prostory skladu, kuchyňky, 

zasedačky.  
10) Zasedací místnosti – kompletně uklidit, vyhodit staré čisticí prostředky na tabule a dodat 

nové. Doplnit dezinfekci na ruce.  
  

11) Telefonní budky – vyvěsit cedule: pokud možno nepoužívat.  
12) Nakoupit čističky mobilních telefonů 
13) Tisk letáků na vchody – vstup pouze pro předem domluvené a schválené návštěvy vedením 

společnosti Inversor Global s.r.o., - oddělit zaměstnance co nejvíce od sebe 
14) Koupit teploměr na provozovnu 
15) Omezit přístup dodavatelům do kanceláří, předávání zakázek přes Skype, elektronicky, 

složky realizací, výkresy… 
16) Každý zaměstnanec dostane hygienický balíček – rouška, dezinfekční ubrousky a gely  
17) udělat dezinfekce aut, vybavit auta dezinfekcí  
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18) Zajistit komunikaci uvnitř firmy pro případy nouze, přes soukromé kanály  
 

19) Zajistit informovanost zaměstnanců o aktualitách a nových nařízení, včetně plánu práce, 
prostřednictvím email, skype a telefonu  

20) Asistentka ředitele se bude při příchodu každého hosta povinně ptát, zda nebyl v posledních 
14 dnech v rizikové oblasti. Bude je upozorňovat na povinnost dezinfikování rukou a nošení 
ochranných pomůcek.   

21) V případě zahraniční cesty bude následovat 14 - denní domácí karanténa.  
 
 
 
 

 


