Informace útvaru 600000
o problematice koronaviru

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území
České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení
epidemické situace v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů.
O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona
o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda
Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu
30. září 2020.

Aktuální opatření v souvislosti s covidem-19
MHD:
• platí povinnost mít zakrytá ústa a nos během celého pobytu
ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně lanové dráhy,
ve všech prostorech pražského metra, včetně vestibulů, vnitřních
prostor Infocenter DP a od 14. října také v prostoru zastávek
povrchové dopravy, na nástupištích a v přístřešcích. Na tuto
povinnost jsou cestující pravidelně upozorňováni.
• DP pokračuje v důkladné dezinfekci tramvají, autobusů i souprav
metra pomocí ozonu. Ozonizace jedné pětivozové soupravy
metra zabere minimálně hodinu v případě použití alespoň pěti
generátorů aktivního kyslíku. Pracovníci také pravidelně otírají
veškerá madla, tlačítka i tyče.

Autobusy:
• centrálně se otevírají všechny dveře při každém zastavení v zastávce –
zůstávají však v platnosti zastávky na znamení – přední dveře pro
nástup či výstup cestujících jsou uzavřeny a je zahrazena první řada
sedaček
• vzhledem k opětovnému vyhlášení nouzového stavu, uzavření restaurací
a barů již ve 20:00, zrušení všech kulturních i sportovních akcí a z toho
vyplývajícímu poklesu poptávky i vytíženosti večerních spojů po 20:00
v průměru o téměř 60 % je od soboty 17. října dočasně ukončen provoz
na 35 vybraných autobusových linkách již ve 22:00 hodin. Jsou to buď
linky doplňkového charakteru, které nejsou určeny pro základní obsluhu
území, nebo linky, místo nichž lze po 22:00 využít jiné spoje.
• od středy 14. října jsou z důvodu zavedení distanční výuky také
na základních školách dočasně zrušeny všechny školní linky v Praze
(linky číslo 251 až 275)
• od pondělí 19. října nejezdí školní spoje na příměstských autobusových
linkách PID, které jsou v jízdním řádu vyznačeny příslušnými
poznámkami – jedná se zpravidla o spoje, které neměly být v provozu
také 29. a 30. 10. 2020. Toto opatření platí po dobu zavřených
základních škol.

Tramvaje:
• otevírají se centrálně všechny dveře na všech zastávkách
a všech linkách – zastávky na znamení jsou zrušeny, pro výstup
či nástup nemusí cestující mačkat znamení řidiči pro zastavení či
tlačítko pro otevření dveří
• u všech tramvají kromě nejmodernějších typů 14T a 15T jsou
trvale uzavřeny přední dveře pro výstup či nástup s výjimkou
linky 32 – uzavření předních dveří je označeno samolepkami
upozorňující cestující, aby pro nástup či výstup použili jiné dveře
• provoz tramvají zůstává nezměněn
Muzeum MHD:
• z důvodu nařízení vlády je od 14. října 2020 Muzeum MHD
uzavřeno

Metro:
• automatické otevírání dveří souprav metra zůstává v platnosti
• u všech vstupů do metra jsou umístěny stojany s dezinfekcí
• koncem září DP začal s instalací bezkontaktních dávkovačů
dezinfekce v přestupních stanicích Florenc, Můstek a Muzeum
(viz foto na dalším snímku). Samoobslužné stojany bude DP
postupně instalovat do všech stanic metra. Do současné doby
jich bylo nainstalováno 60 ks. Zásobníky mají objem 20 litrů.
V momentě, kdy jim dezinfekce začne docházet, dokážou sami
odeslat datovou zprávu operátorovi a říci si o doplnění.
V případě jakékoli poruchy dokážou defekt samy ohlásit.
Pracovníci obsluhy tak nemusí stojany pravidelně kontrolovat,
jako tomu bylo u malých zásobníků s objemem 800 mililitrů,
které se v metru objevily na jaře.

Pro zlepšení informovanosti veřejnosti byli nainstalovány navigační
prvky, které pomohou zájemce nasměrovat k odběrovým místům
na covid-19 (viz foto na následujícím snímku).
V současné době jsou na území Prahy navigační cedule se
směrovými šipkami pro lepší orientaci v konkrétní oblasti umístěny
do cca 100 tramvajových a autobusových zastávek. Zároveň byly
do 8 stanic metra instalovány navigační samolepky, které směrují
na odběrová místa v jejich blízkosti.
Jednotlivý navigační prvek je vázán vždy na dané konkrétní
odběrové místo. Každý z nich je tedy originál, protože je na něm
uvedena adresa příslušného odběrového místa a směrová šipka
navádějící směrem od dané zastávky nebo ze stanice metra
k příslušnému odběrovému místu.

Opatření v rámci DPP:
• pro všechny osoby, pohybující se a pobývající v prostorech budov
DP platí povinnost mít zakrytá ústa a nos – toto se nevztahuje na:
 zaměstnance, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li
taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby
 zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace
potravin a pokrmů včetně nápojů
• od středy 21. října jsou roušky povinné v autě, pokud v něm člověk
nepojede sám nebo jen se členy své rodiny. Týká se tedy cest
služebními vozidly DP.
• řidiče MHD, kteří nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho
odbavení mít roušky nemusí
• roušky nemusí mít ani zaměstnanci pohybující se ve venkovních
prostorech areálů DP
• byly pozastaveny plánované prověrky BOZP a PO

• ve všech budovách DP jsou při vstupu umístěny stojany
s dezinfekcí a na toaletách v těchto budovách je k dispozici
dezinfekční gel na mytí rukou
• stále platí, že vedoucí všech útvarů DP si mohou objednat ze
skladu K110 a K120 OOPP jako jsou např. rukavice,
respirátory a roušky (jednorázové či textilní) nebo dezinfekční
přípravky na ruce
• aktuální praktické informace o zavedených opatřeních
v souvislosti s koronavirem jsou každý den útvarem 600110 –
odd. Krizové plánování zasílány útvaru 900600 – odbor
Komunikace a poté zveřejňovány na intranetu v záložce
Koronavir Covid-19
• od 19. října po dobu trvání nouzového stavu byli změněny
podmínky pracovnělékařských prohlídek (vstupní, periodické,
lékařské posudky o zdravotní způsobilosti)

Lístkárna

• zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci by měli přednostně využívat pro
komunikaci s referentkami lístkárny telefonní spojení a e-mail
Personální a mzdové oddělení
• od 14. října až do odvolání upravuje oddělení Personální a mzdové svůj
provoz. Zaměstnanci by měli, pokud je to možné, využít pro komunikaci
s oddělením 500250 prioritně telefonickou či elektronickou formu.
Podatelna a archiv DPP
• od pondělí 19. 10. 2020 až do odvolání je upraven provoz podatelen
a archivu. Změna otevírací doby jednotlivých podatelen je uvedena na
Intranetu. Po dobu nouzového stavu bude Archiv DPP uzavřen pro
prezenční návštěvy. Služby oddělení 410320 tímto opatřením nejsou
omezeny. Požadavky se i nadále zadávají výhradně přes aplikaci
ServiceDesk, případně přes e-mail.
Stravovací provozy
• od 14. 10. 2020 až do odvolání je uzavřena kantýna ve vozovně Pankrác

Představenstvo rozhodlo o rozšíření možnosti výkonu práce mimo
pracoviště zaměstnavatele v souladu s ust. § 317 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů pro
všechny zaměstnance, jejichž druh práce takový výkon umožňuje.
Na základě Usnesení Představenstva č. 17/2020 byla vydána nová
verze Příkazu 2020-017 Výkon práce mimo pracoviště
zaměstnavatele.
Účelem rozšíření okruhu zaměstnanců, kteří mohou vykonávat práci
mimo pracoviště zaměstnavatele je překlenout stávající krizový stav
a v co nejvyšší míře ochránit zaměstnance před rizikem nákazy
Covid-19. Vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele lze
pouze u zaměstnanců, jejichž druh práce takový výkon umožňuje.
Proces schválení žádosti o umožnění výkonu práce mimo pracoviště
zaměstnavatele se realizuje elektronicky.

Pozitivní Covid-19 / Karanténa ověřeno 21. 10. 2020

Pozitivní Covid-19

Karanténa

JPM / strojvedoucí / dozorčí

15

10

JPT / řidiči / dispečeři

13

20

JPA / řidiči / dispečeři

13

24

HZS

2

0

Ostatní zaměstnanci

62

63

Celkem

105

117

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mapu stupňů pohotovosti
podle míry rizika nákazy COVID-19 podle jednotlivých okresů ČR.

Aktuální informace k cestám do zahraničí ze dne 20. října 2020

CESTOVÁNÍ DO ZEMÍ EU
Níže uvedené informace se týkají tzv. zbytných cest, jakými jsou například cesty
turistické. Nezbytné cesty MOHOU být umožněny.

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČR – SEMAFOR

Vzhledem k aktuální situaci vývoje covid-19, zvyšujícího se počtu
pozitivních testů a úmrtí, a to každý den nejen na území HMP, ale v
celé ČR vláda tuto situaci řeší svými usneseními a mimořádnými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví.
Pokud by tato opatření nebyla účinná a neprojevila se na snížení
těchto čísel, je reálné, že by mohlo v následujícím období dojít k ještě
většímu zpřísnění těchto opatření, tak jak navrhují již dnes někteří
politici, ale i jiné osobnosti.

