
 

 

 

V Ústí nad Labem dne 17. 3. 2020 
 
 
 

Opatření společnosti TONASO Holding a.s. pro všechny nájemce a 
návštěvníky průmyslové zóny TONASO v Ústí nad Labem – Neštěmice 

(dále jen „PZT“) z důvodu rozšíření epidemie COVID – 19 

 
 

 
Na základě aktuální situace s rozšířením epidemie COVID – 19, přistoupila naše 
společnost k některým nezbytným krokům, které plní charakter základní prevence 
dalšího šíření epidemie. 
 

➢ V rámci prevence a ochrany ostatních osob pohybujících se po PZT bude 
prováděna kontrola teploty všech osob vstupujících do PZT (provede 
zaměstnanec bezpečností agentury). V případě odmítnutí, nebude osoba 
vpuštěna do PZT.  

➢ V případě zjištění zvýšené tělesné teploty nad 37,5°C, nebude osoba vpuštěna 
do PZT a bude vybavena informací o nutnosti kontaktovat příslušnou 
hygienickou stanici, popřípadě lékařskou službu. 

➢ Každá návštěva je povinna vyplnit „Dotazník pro externí návštěvy areálu 
TONASO Holding a.s.“ viz níže, včetně čestného prohlášení. 

➢  Žádáme nájemníky o zvážení nutnosti přijímat návštěvy v PZT za účelem snížení 
počtu návštěv cizích osob v PZT. Využívejte ve všech případech, kdy je to 
možné, prostředky elektronické komunikace. 

➢ Žádáme o důsledné dodržování základních hygienických pravidel, pravidelné a 
důkladné mytí rukou mýdlem nebo antibakteriálními přípravky s obsahem 
alkoholu (pro návštěvy k dispozici na hlavní vrátnici a vrátnici Labe). 

➢ Každá osoba vstupující do PZT je povinna si na vrátnici ošetřit ruce 
antibakteriálním přípravkem.  

➢ Při kašli a kýchání si zakrývejte ústa papírovým kapesníkem, který po použití 
uložte do odpadu. Nemáte-li kapesník, použijte rukáv předloktí (ne ruku). 

➢ Omezte osobní kontakty. Pokud to dané podmínky dovolí, udržujte odstup 2 
metry. Nepodávejte si ruce.  

➢ Každá osoba, která přijíždí do PZT za účelem vykládky či nakládky pro některou 
ze společností sídlící v areálu, bude povinna při komunikaci s obsluhou vrátnice 
a obsluhou nakládkového/vykládkového místa užít respirátoru, popřípadě 
zdravotní roušku a ochranných rukavic. Bez těchto pomůcek nebude povolen 
vstup do areálu PZT. 



 

 

 

➢ Žádáme nájemce, aby zajistili, že jejich zaměstnanci nebudou navštěvovat PZT, 
pokud mají následující příznaky: 

• zvýšená teplota 

• kašel 

• dušnost 

• bolest svalů 
 
 
 
 
Děkujeme za pochopení 
 
   
 

TONASO Holding a.s 
vedení společnosti 

 


