
 
  

 
OKD zajistí pravidelné preventivní testování na covid-19 pro všechny 

zaměstnance 
 

Vážení zaměstnanci, 
Společnost OKD zajistí a vlastním zaměstnancům uhradí testy na covid-19 v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. 
Vzhledem ke zkušenostem s touto nakažlivou nemocí v naší společnosti jsme se rozhodli k tomuto kroku, abychom 
v prvé řadě zajistili bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců a také jejich rodin. Zároveň nám tento krok umožní po 
přerušení těžby opětovně zahájit efektivní provoz beze strachu z nekontrolovatelného šíření viru. Díky kontinuálnímu 
preventivnímu testování budeme schopni velmi rychle zachytit a izolovat potenciální nové ohnisko. Věříme, že tento 
postup nám pomůže maximálně snížit i počty lidí, kteří by museli nastoupit na nemocenskou, nebo kteří by pak při 
trasování museli jít do karantény se všemi dopady, které nemocenská a karanténa mají na naše zaměstnance a na 
OKD samotnou. Bez zajištění bezpečí a zdraví našich lidí by OKD těžko mohla znovu zahájit naplno svůj provoz, se 
zkušeností, jakou jsme prodělali. A bez těžby by OKD nebyla schopna nadále existovat. 
Denně při zahájení nebo ukončení směny projde testem cca 500 až 600 lidí. Výsledky budou vyhodnocovat odborníci 
z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, 
kteří budou zaměstnance informovat o jejich výsledku prostřednictvím SMS zprávy ve velmi krátké době. Organizace 
testů bude podrobně stanovena v řídících aktech výkonného ředitele a ředitele provozu, se kterými budete Vašimi 
nadřízenými seznámeni.  
Dnes už víme, že prostory dolů jsou lákavým prostředím pro šíření viru a než přijde vakcína, jiná cesta pro jeho 
omezení než pravidelné testování a případná karanténa dle odborníků, kteří budou výsledky vyhodnocovat, není.  
 

Kdo se bude testů účastnit?  
Platí pro všechny důlní i povrchové zaměstnance OKD, a.s., lokalit: ČSA, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih a zaměstnance 
dodavatelských organizací vykonávající činnost pro OKD, kteří přicházejí do epidemiologicky významného kontaktu 
s ostatními, například při práci v dole, výměně prádla, výdeji ochranných pomůcek, v lampovnách, při ostraze, úklidu, 
stravování. Testování se nebude týkat osob, které jsou prohlášené za uzdravené ve smyslu platného algoritmu 
Ministerstva zdravotnictví ČR a které poskytnou čestné prohlášení. 
 

Kdy bude testování probíhat?  
Termín zahájení PCR testů – 17. 8. 2020 výtěr z nosohltanu:   
 
    Pravidelné testování:               

 pondělí až pátek v čase: od 4:45 – 9:00 hod., od 10:30 – 14:30 hod. 
 v úterý a čtvrtek v čase: od 16:30 – 17:30 hod.  

(může být upraveno dle aktuálních rozpisů směn nerovnoměrné rozvržené pracovní doby) 
 
Účast zaměstnanců dle směn: 
3. směna  –   k provedení výtěru se zaměstnanci dostaví po směně  
6. směna                 –   k provedení výtěru se zaměstnanci dostaví po směně  
4. směna  –   provedení výtěru se zaměstnanci dostaví před směnou  
1. směna                 –   k provedení výtěru se zaměstnanci dostaví před (od 4:45 – 5:15) nebo po směně 
2. směna                –  k provedení výtěru se zaměstnanci dostaví před směnou  
 
Účast zaměstnanců mimo režim směn (volný den apod.) je možná dle doby provozu odběrných míst případně 
předem domluveném čase se směnmistrem příslušné lokality. 
 

Co vzít s sebou?  
 K výtěru je zaměstnanec povinen se dostavit s ASEP kartou, platným dokladem totožnosti, průkazkou 

pojištěnce. 
 Vzhledem k tomu, že toto provádění PCR testů je preventivním opatřením, zaměstnanci po provedení výtěru 

pokračují dále v režimu směn.  
 

 



 
 
Jak se dozvím výsledek mého PCR testu? 

 Každý zaměstnanec (vlastník mobilního telefonu) obdrží po výtěru SMS zprávu o výsledku vyšetření svého 
vzorku od laboratoře, která bude toto vyšetření provádět. Předpokládaná maximální lhůta dle sdělení 
pracoviště, jež má testy vyhodnocovat, je 36 hodin.  

 Součástí SMS zprávy bude i jedinečný kód, který umožní v kombinaci s rodným číslem na portále předmětné 
laboratoře vygenerovat písemné potvrzení o negativním výsledku (neprokázaní nákazy) opatřené 
elektronickým podpisem. 

 Při pozitivním výsledku (prokázání nákazy) bude zaměstnanci provedeno zablokování vstupu do organizace a 
dále bude kontaktován zaměstnanci krajské hygienické stanice. 

 

Jednotliví zaměstnanci se zúčastní výtěru z nosohltanu ve stanoveném termínu 1. testu a dále opakovaně každý  
14. den od provedení posledního testu  
(příklad – 1. termín bude určen na úterý 18. 8. 2020 => 2. termín je v úterý 1. 9. 2020 atd.).  
V případě neúčasti osoby na výtěru z důvodu volna dle rozpisu směn, absence nebo z důvodu neprovádění 
testování platí, že k výtěru se osoba dostaví neprodleně po ukončení důvodu neúčasti, tj. první dosažitelný termín 
testování pokud termín pravidelného opakovaného testu je víc než 7 dnů. Posunutí termínu z výše uvedených 
důvodů nemění původně nastavený termín opakovaného testování odvozený od termínu 1. testu. Za dodržení 
termínu zodpovídá každý zaměstnanec. Za kontrolu zodpovídají vedoucí zaměstnanci. Veškeré změny termínu 
v databázi testovaných zaměstnanců provádí pouze směnmistři. 
Zaměstnancům, kteří se nezúčastní výtěru dle výše uvedeného, bude provedeno zablokování vstupu do 
organizace.  
 

Kde bude testování probíhat?  
Prostory určené k provádění testů – odběrná místa: 
Důl ČSA  místnost č. 15 
Důl Darkov  místnost č. C 109 
Důl ČSM-Sever  Kulturní dům 
Důl ČSM-Jih  místnost č. A 109 
 

Mohu výsledek testu použít pro svoje soukromé účely?  
Ano, součástí testování máte možnost si zdarma vytisknout písemné potvrzení o negativním výsledku opatřené 
elektronickým podpisem, které můžete použít například při cestování do zahraničí.  
 

Jak dlouho budou testy probíhat?  
Pravidelné testování bude prováděno prozatím po dobu tří měsíců, dále pak v závislosti na vývoji epidemiologické 
situace v České republice a po vyjádření odborníků.  
 

A na konec… 
Žádáme všechny zaměstnance o spolupráci při testování, na počátku i o trpělivost, než se celý systém dostatečně 
zaběhne. Cílem je organizovat testování tak, aby Vás minimálně zdržovalo a prodlužovalo Vaši pracovní dobu. I tak 
všem zaměstnancům OKD poskytneme odměnu 100 Kč za každý absolvovaný test. 
V neposlední řadě žádáme o maximální respektování všech opatření stanovených organizací pro zamezení šíření 
nemoci covid-19 a to v dole i na povrchu. Je to v zájmu nás všech z důvodů ochrany zdraví, efektivního provozu OKD a 
zachování příjmů všech zaměstnanců. 
 
 
 
Děkujeme. 
 
 
Vedení společnosti OKD, a.s. 

 


