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 Jaké máme zkušenosti s obdobím po prodělání onemocnění COVID-19? 
Stále se učíme o dopadu onemocnění COVID-19, víme však, že: 

 Jedna osoba z pěti má příznaky po čtyřech týdnech a jedna osoba z deseti má příznaky po 
dobu dvanácti týdnů nebo déle, u některých lidí mohou příznaky přetrvávat řadu měsíců, 

 příznaky mohou být nepředvídatelné a v průběhu času se měnit, 
 mezi časté příznaky patří extrémní únava, dušnost, bolest svalů a kloubů, bolest na hrudi 

a problémy s duševním zdravím, 
 většina zaměstnanců s přetrvávajícími příznaky bude potřebovat úpravy na pracovišti, ale 

u některých zaměstnanců tomu tak být nemusí, 
 kvůli nepředvídatelné a kolísavé povaze dlouhodobého COVIDU mohou někteří zaměstnanci 

potřebovat postupný návrat do práce během dlouhodobého časového období – během něhož 
budou zlepšovat svou schopnost pracovat. 

 Proč jsou vedoucí pracovníci důležití v rámci podpory návratu do práce? 

Jako vedoucí pracovníci jste často první kontaktní osobou. Důkazy svědčí o tom, že přímí nadřízení 
mají významný dopad na úspěšný návrat do práce. Vaše kroky a to, jak se chováte, ovlivní, zda bude 
navracející se zaměstnanec schopen dlouhodobého návratu a setrvání v práci. Nemusíte být odborníky 
na dlouhodobý COVID ani nemusíte znát na vše odpověď, je však důležité, abyste podpořili 
navracejícího se zaměstnance, naslouchali jeho obavám a tam, kde je to možné, přijali opatření. 

 Je důležité spolupracovat na hledání řešení 

Každý z nás je jiný. Jednotliví zaměstnanci budou potřebovat odlišnou míru podpory v závislosti na 
jejich úloze, dlouhodobých příznacích, pracovním prostředí a osobní situaci. Je důležité naslouchat 
potřebám a obavám navracejícího se zaměstnance, umožnit mu být proaktivní při zavádění změn, které 
mu umožní zvládnout jeho zdravotní stav i práci, a spolupracovat na hledání řešení, která vyhovují jemu 
i týmu. 

 Klíčové kroky na podporu navracejícího se zaměstnance 

Pokud se budete řídit těmito kroky, zajistíte pro navracejícího se zaměstnance co nejlepší podmínky 
pro bezpečný návrat do práce a setrvání v ní. Více informací k jednotlivým krokům naleznete v těchto 
pokynech. 

 Krok 1: Během pracovní nepřítomnosti zaměstnance zůstaňte v kontaktu. 

 Krok 2: Připravte se na návrat zaměstnance. 

 Krok 3: Pohovořte se zaměstnancem o návratu do práce. 

 Krok 4: Poskytněte zaměstnanci podporu během prvních dnů po návratu do práce. 

 Krok 5: Poskytujte zaměstnanci průběžnou podporu a pravidelně provádějte přezkum. 

 Používání těchto pokynů 

V těchto pokynech naleznete informace, které vám pomohou podporovat zaměstnance navracející se 
do práce po prodělání infekce COVID-19 nebo dlouhodobého COVIDU. Tyto informace lze použít spolu 
se stávajícími postupy pro řízení nepřítomnosti v práci vaší organizace. 

Nezapomeňte, pokud si nejste jisti, co dělat, obraťte se na kontaktní osobu v personálním oddělení – 
nemusíte na to být sami. 

 

Tento leták nabízí pokyny, jak mohou vedoucí pracovníci podpořit zaměstnance s přetrvávajícími příznaky, 
aby se vrátili do práce po prodělání infekce COVID-19 nebo po dlouhodobém COVIDU. 

Agentura EU-OSHA rovněž vypracovala pokyny pro zaměstnance zotavující se z onemocnění COVID-19 
týkající se návratu do práce – viz https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace. 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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Co je to „stav po prodělání COVIDU“ a „dlouhodobý 
COVID“? 
U řady lidí trvají příznaky onemocnění COVID-19 několik dnů, i když často mohou přetrvávat dva až 
čtyři týdny. Tomu říkáme „akutní COVID“. „Dlouhodobý COVID“ je pojem, který se často používá, pokud 
po čtyřech týdnech příznaky stále člověku brání ve vykonávání běžných činností. Dalšími pojmy 
používanými k popisu téhož zdravotního problému jsou mimo jiné „probíhající symptomatické 
onemocnění COVID-19“ (příznaky přetrvávají po dobu 4–12 týdnů) a „postcovidový syndrom“ (12 týdnů 
a více). 

 Stále toho mnoho nevíme o dopadu onemocnění COVID-19, z výzkumných studií však vyplývá, 
že: 

 Jedna osoba z pěti má příznaky po čtyřech týdnech a jedna osoba z deseti má příznaky po 
dobu dvanácti týdnů nebo déle, u některých lidí mohou příznaky přetrvávat řadu měsíců. 

 Příznaky se u jednotlivých osob značně liší a není vymezen žádný postup pro diagnózu 
dlouhodobého COVIDU. 

 Příznaky dlouhodobého COVIDU mohou být nepředvídatelné a v průběhu času se měnit, 
u některých lidí příznaky přetrvávají, u jiných se objevují a zase mizí. 

 Mezi časté příznaky patří: 

  dlouhodobá únava – únava, která se po odpočinku nelepší, 
  dušnost, 
  bolest svalů a kloubů, 
  bolest na hrudi, 
  kašel, 
  problémy s duševním zdravím, včetně úzkosti a deprese. 

 K dalším příznakům patří bolest hlavy, potíže s přemýšlením a hledáním vhodných slov, 
problémy se srdcem a krevním tlakem, ztráta čichu, kožní vyrážky, potíže se zažíváním, ztráta 
chuti k jídlu a bolest v krku. 

 Dlouhodobý COVID může mít neobvyklý průběh: relapsy a fáze s novými, někdy neobvyklými 
příznaky. Po původně mírném, nebo dokonce bezpříznakovém průběhu mohou přijít závažné 
příznaky, které mají významný dopad na každodenní činnost. 

 

Proč jsou vedoucí pracovníci důležití v rámci podpory 
návratu do práce? 
Zkušenosti s tím, že člověku není dobře, zejména v důsledku dlouhodobého COVIDU, který má měnící 
se a neobvyklé příznaky, mohou být znepokojivé jak pro zaměstnance, tak pro vedoucího pracovníka. 
Není to ale nevyhnutelné – díky radám v tomto letáku mohou vedoucí pracovníci zaměstnance při 
návratu do práce podpořit. 

Každý má po prodělání onemocnění COVID-19 jiné zkušenosti – pro některé je to náročné, ale pro řadu 
lidí je návrat do práce v nějaké podobě (ne nutně na plný úvazek nebo k týmž pracovním úkolům) 
důležitý z finančních důvodů, v zájmu zlepšení duševního zdraví, ze sociálních důvodů a kvůli tomu, 
aby měli co největší šanci, že budou nadále pracovat – může jim to dokonce pomoci se zotavením. 

 Jakožto vedoucí pracovník plníte zásadní úlohu v rámci podpory vašeho zaměstnance při 
návratu do práce. Jakožto vedoucí pracovník: 

Nebojte se: i když zotavování po onemocnění COVID-19 může být pomalé, u řady lidí se zdravotní 
stav časem zlepší a očekává se, že se zlepší i možnosti léčby, jakmile bude k dispozici více 
poznatků. Návrat do práce je součástí procesu zotavování, ačkoliv musí být zpočátku flexibilní nebo 
zahrnovat zkrácený úvazek a pomalejší „tempo“ v průběhu mnoha měsíců. 
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 jste často pro zaměstnance první kontaktní osobou, 
 jste v nejlepší pozici, abyste pomohli zaměstnanci cítit se doceněn a získat pocit, že někam 

patří, i když zrovna není v nejlepší formě, 
 jste schopni zavést úpravy pracovního místa nebo práce s cílem umožnit jim po návratu zvládat 

jak práci, tak zdravotní stav. 
V rámci podpory vedoucích pracovníků, pokud jde o provádění řady úkolů uvedených v těchto 
pokynech, může sehrát významnou úlohu personální oddělení. 

Co by měli vedoucí pracovníci dělat, aby pomohli 
zaměstnanci s dlouhodobým COVIDEM vrátit se do práce? 
 Každý z nás je jiný. 

Jednotliví zaměstnanci budou potřebovat odlišnou míru podpory v závislosti na jejich úloze, 
dlouhodobých příznacích, pracovním prostředí a osobní situaci. Je důležité naslouchat jejich potřebám 
a obavám, umožnit jim být proaktivní při zavádění změn, které jim umožní zvládat zdravotní stav i práci, 
a spolupracovat na hledání řešení. Pokud se budete řídit těmito kroky, pomohou vám při plánování 
toho, co lze učinit, a umožní vám zajistit pro navracejícího se zaměstnance co nejlepší podmínky pro 
bezpečný návrat do práce a setrvání v ní. 

Krok 1: Během pracovní nepřítomnosti zaměstnance zůstaňte 
v kontaktu 

 Udržujte kontakt. Dejte zaměstnanci na vědomí, že na něj myslíte. Dohodněte se, jakým 
způsobem zůstanete v kontaktu (četnost; telefonicky nebo e-mailem). 

 Proberte zákonná práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance týkající se 
nemocenské. Pokud zaměstnanec není přítomen v práci mnoho dnů, může být nutné mít 
formální oznámení v souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů. 

 Dohodněte se, co řeknete ostatním. Je užitečné dohodnout se, jaké informace by při 
zachování důvěrnosti měly být sdíleny s kolegy a zákazníky. 

 Pokud máte přístup ke službám pracovního lékařství a/nebo psychologickým podpůrným 
službám či službám na zvýšení duševní pohody, informujte zaměstnance o dostupné 
podpoře a o tom, jak k ní získat přístup. Služby pracovního lékařství a pracovní lékaři mají 
zkušenosti s poradenstvím ohledně úprav a podpory a po získání souhlasu zaměstnanců 
poskytují rady příslušným vedoucím pracovníkům. 

 Prodiskutujte se zaměstnancem jeho přání ohledně opatření, rehabilitačních programů, 
profesního poradenství a externích agentur usnadňujících návrat do práce. 

 Povolte zaměstnanci odpočívat a zotavovat se. Mnoho lidí se cítí provinile, že nechodí do 
práce, a to může ztěžovat jejich zotavení – dejte jim najevo, že jste připraveni jim pomoci 
a podpořit je, a neptejte se jen, kdy se asi vrátí do práce. 

 Poskytněte zaměstnanci informace o veškerých politikách v oblasti rehabilitace, které 
jsou zavedeny ve vaší společnosti, ať už se týkají konkrétně onemocnění COVID-19, či nikoliv. 

Krok 2: Připravte se na návrat zaměstnance 
 Někteří lidé mohou potřebovat před návratem do práce lékařský souhlas – například 

pokud práce zahrnuje velkou námahu nebo zátěž, nebo v pozicích, ve kterých je mimořádně 
důležitá bezpečnost, nebo pokud zaměstnanci měli již dříve zdravotní problémy, které se kvůli 
onemocnění COVID-19 zhoršily. 

 Vžijte se do situace: jak by vám bylo, kdybyste prodělali závažné onemocnění a nebyli si jisti, 
zda jste se plně zotavili? Pokuste se zamyslet nad tím, jak se daná osoba může cítit, jaké může 
mít obavy a priority. 

 Zorganizujte rozhovor o návratu do práce s cílem dohodnout se na plánu pro návrat. 
Někteří zaměstnanci mohou prodělávat kolísající příznaky a může nějakou dobu trvat, než 
budou schopni pracovat stejně jako dříve. Buďte připraveni být flexibilní. Věci se v průběhu 
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času mohou měnit a možná budete muset plán upravit. Taková ujednání by mohli podpořit 
služby pracovního lékařství, nadřízení a zástupci zaměstnanců. 

 Poraďte se se službou pracovního lékařství nebo pracovním lékařem ohledně toho, jak 
uzpůsobit pracoviště. Mohou být také schopni poradit se s lékaři vašeho zaměstnance. 

 Poskytněte informace o dlouhodobém COVIDU a pracovních problémech a problémech 
spojených s návratem do práce kolegům zaměstnance a jeho nadřízeným. 

 Zvažte, zda nevyhledáte radu a nevyužijete podpůrné programy nebo zda neuplatníte 
jakákoliv vládní ustanovení – obecná nebo specifická pro onemocnění COVID-19 – která 
podporují úpravy na pracovišti s cílem udržet zaměstnance v práci. 

Krok 3: Pohovořte se zaměstnancem o návratu do práce 
 Před rozhovorem se zamyslete, jaké úpravy práce a pracovních povinností je možné prakticky 

provést, a požádejte zaměstnance, aby udělal totéž. Ujistěte se, že přijde na schůzku připraven 
na diskusi o tom, jak jeho zdravotní stav může ovlivnit jeho práci, na jaké pracovní úkoly se 
nyní cítí a zejména jaké úpravy mu pomohou vykonávat práci (nebo její část). Připomeňte mu, 
aby se řídil radami lékaře, pokud jde o to, co by měl či neměl dělat, a aby kontaktoval služby 
pracovního lékařství a pracovní lékaře. Může být užitečné zapojit personální oddělení, partnery, 
nadřízeného zaměstnance nebo zástupce zaměstnanců. 

 Přímý nadřízený a zaměstnanec by měli sestavit seznam pracovních požadavků podle 
následujících kategorií a odhadnout, kolik procent z každého dne tyto požadavky 
zaberou (před nepřítomností z důvodu nemoci) a stanovit, zda podle zaměstnance tyto 
požadavky budou představovat problém pro návrat do práce: 

 kognitivní – zpracování složitých dat, zadávání dat vyžadující velké soustředění, rychlé 
střídání úkolů, využívání více systémů, složité rozhodování, rychlé a vysoce rizikové 
rozhodování, řízení více zúčastněných stran nebo zpráv, 

 fyzické – pohyby s vysokou četností, statické polohy, příležitostné přesouvání 
neforemných nebo těžkých předmětů, 

 emocionální – jednání se zranitelnými lidmi/dětmi nebo s klienty/zákazníky v krizové 
situaci, potenciál pro agresivní chování nebo násilí, nutnost být emocionálně flexibilní 
a odolný. 

 To by mohlo pomoci určit konkrétní a užitečné úpravy. 

 Během rozhovoru se nezapomeňte zeptat na zdravotní stav a zajistěte, aby byl zaměstnanec 
uvolněný. Zeptejte se ho, jak se má a zda mu něco dělá starosti, a hledejte řešení. Pohovořte 
si o možných úpravách práce, pracovních prioritách a rozvržení pracovní doby v prvních 
týdnech po návratu – zeptejte se zaměstnance na jeho představy. Vysvětlete, že budete 
sledovat a přezkoumávat, jak se situace vyvíjí. Promluvte si o tom, jak může vypadat první den 
a týden v práci. Dohodněte se na plánu návratu do práce, který vyhovuje vám oběma. Musí být 
realistický, proto se ujistěte, že stanoví, kdo musí dělat co a kdy. Rovněž musí být flexibilní, 
protože nevíte, co bude fungovat ke spokojenosti vás obou, dokud to nevyzkoušíte. Předejte 
plán službám pracovního lékařství nebo pracovním lékařům a také zvažte, zda plán nepředáte 
personálnímu oddělení nebo kolegům zaměstnance. 

 Vyhněte se nevyžádaným úpravám. 

Krok 4: Poskytněte zaměstnanci podporu během prvních dnů po 
návratu do práce 

 Ujistěte se, že si na zaměstnance uděláte čas, abyste ho přivítali zpět první den v práci. 
 Povolte mu na začátek pomalý rozjezd, protože to zabrání, aby se cítil zahlcený, a sníží riziko 

další nepřítomnosti. 
 Připomeňte mu pracovní priority, rozvržení pracovní doby a úpravy, na kterých jste se dohodli, 

a ověřte, že jsou zavedeny a fungují tak, jak mají. 
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 Zajistěte, aby navracející se zaměstnanec byl informován o veškerých změnách, které byly 
provedeny ohledně způsobu výkonu práce, představte mu nové kolegy, sdělte mu veškeré 
novinky atd. 

 Buďte s ním pravidelně v kontaktu, abyste prodiskutovali, jak zvládá svůj zdravotní stav a práci. 

Krok 5: Poskytujte zaměstnanci průběžnou podporu a pravidelně 
provádějte přezkum 
V tomto bodě se postup trochu odlišuje od obvyklého postupu pro návrat do práce. Protože příznaky po 
onemocnění COVID-19 jsou kolísavé a v průběhu času se mění, je dokonce ještě důležitější, aby byla 
pravidelně přezkoumávána pracovní zátěž / úpravy práce. Je-li to možné, doporučuje se pravidelný 
přezkum pokroku po návratu do práce spolu s odborníkem na pracovní lékařství. To umožňuje předvídat 
problémy a zajistit, aby zaměstnanec měl co nejlepší vyhlídky na zvládání přetrvávajících příznaků 
a setrvání v práci. 

 Pravidelně a otevřeně komunikujte. Buďte se zaměstnancem v kontaktu, abyste zjistili, co 
funguje a co je třeba přezkoumat. 

 Přezkoumávejte pracovní zátěž a dohodněte se na postupném navýšení pracovních úkolů 
v průběhu času – někdy zabere měsíce, nikoliv týdny. Pro některé lidi bude úspěšný návrat 
pravděpodobnější, pokud k němu dojde postupně. Díky tomu se pravděpodobně zabrání 
relapsu a další nepřítomnosti. U nemnoha lidí mohou přetrvávající příznaky vést k tomu, že 
nebudou schopni plnit požadavky kladené na pracovní místo – v takovém případě je možná na 
čase pohovořit si o změně pracovních úkolů nebo o přeložení. 

 Ve vhodných případech si vyžádejte radu od personálního oddělení. Je třeba zavést 
prozatímní politiky týkající se onemocnění COVID-19, zejména pokud jde o nepřítomnost 
z důvodu nemoci a nutnost podpořit, nikoliv trestat ty, u kterých je nutná delší doba pracovní 
nepřítomnosti nebo úprava pracovních povinností. 

 Delší nepřítomnost nebo úprava práce mohou mít důsledky pro odbornou přípravu 
zaměstnanců. Zamyslete se nad tím, jak by mohly ovlivnit požadavky na odbornou přípravu, 
a to zejména v regulovaných povoláních. 

 Pozorně sledujte pracovní zátěž jiných zaměstnanců. V závislosti na míře výskytu infekce 
ve vašem regionu a platných opatřeních může být mnoho zaměstnanců nepřítomných kvůli 
onemocnění COVID-19 nebo dlouhodobým dopadům v případě závažného průběhu 
onemocnění. Nepřítomnost nebo omezená pracovní schopnost významného počtu 
zaměstnanců může ztížit kontinuitu činnosti a představovat zátěž pro zbývající zaměstnance. 
Udržujte veškeré dodatečné pracovní zatížení na co nejnižší úrovni a ujistěte se, že netrvá příliš 
dlouho. Přímí nadřízení hrají důležitou roli při vyhodnocování situace a zajišťování toho, aby 
jednotliví zaměstnanci nebyli přetíženi. Respektujte předpisy a dohody o pracovní době 
a přestávkách a umožněte zaměstnancům „odpojit se“ v době, kdy jsou mimo zaměstnání. 

 Bez ohledu na průběh očkování nebo návrat zotavených do práce udržujte doporučená 
opatření na kontrolu infekce (včetně omezení fyzického kontaktu, pravidelného mytí rukou / 
hygieny a používání ochranných prostředků pro zakrývání obličeje) s cílem zabránit šíření viru. 
Tyto kroky jsou i nadále důležité i navzdory tomu, jak postupuje očkování. 

 V rámci přezkumu návratu do práce se ujistěte, že zaměstnanec nevynakládá veškerou energii 
na práci a nezbývá mu nic na rodinu, setkávání s jinými lidmi a volný čas. 

Příklady úprav práce 
Je mnoho možných úprav nebo drobných změn, které mohou navracejícím se zaměstnancům usnadnit 
zvládání jejich zdravotního stavu a práce. Odborníci na pracovní lékařství zaznamenávají nejlepší 
výsledky, pokud se vedoucí pracovník a zaměstnanec na těchto úpravách společně dohodnout. Buďte 
flexibilní. Nebojte se předkládat návrhy a vybízet zaměstnance, aby přišel s nápady, úpravy však 
nevynucujte. Samozřejmě možná nebudete schopni vyhovět všem návrhům, ale obvykle je možné najít 
proveditelné změny, které jsou vhodné pro dané pracovní místo. Hlavní je mít plán, na kterém se oba 
shodnete. 
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Postupný návrat a pracovní doba 
Kvůli délce trvání a důsledkům postcovidových příznaků se může stát, že bude nutné, aby se lidé vrátili 
do práce postupně. Standardní, krátký, postupný návrat pravděpodobně nebude v případě 
dlouhodobého COVIDU vhodný. Postupné návraty mohou být v průběhu času (může se jednat o řadu 
týdnů nebo měsíců) přizpůsobeny. 

Pro zaměstnance s příznaky únavy jsou důležité práce na dálku a „práce přiměřeným tempem“ (tj. práce 
s přestávkami na odpočinek na základě příznaků). Někteří zaměstnanci mohou být schopni i nadále 
pracovat po celou pracovní dobu. U jiných by mohlo být efektivnější plánované zkrácení pracovní doby. 

Někdy mohou zaměstnanci s dlouhodobým COVIDEM, pokud to přeženou, prodělat relaps, který se 
projeví třeba i o několik dnů později. Budete se muset řídit podle zaměstnance (a mějte na paměti, že 
i on se stále učí, jak se svými příznaky žít a zvládat je). 

Jiné příklady 
Úpravy by měly být uzpůsobené na míru dané osobě a budou záviset na tom, jaké jsou její konkrétní 
příznaky a omezení, jak ovlivňují její schopnost výkonu práce a plnění pracovní funkce. Jsou nezbytné 
individualizované plány zotavení a rehabilitace. Některé z následujících úprav se mohou zdát 
samozřejmé, ale je užitečné je formálně vyjasnit, abyste se ujistili, že budou realizovány: 

 úpravy časového rozvržení práce (začátek a konec pracovní doby, přestávky), 
 úpravy pracovní doby, např. kratší dny, dny volna mezi pracovními dny, 
 úpravy práce na směny, např. zvážit pozastavení směn v pozdních nebo časných hodinách 

a/nebo práce v noci, aby daná osoba mohla pracovat, když je v nejlepší formě, 
 úpravy pracovních postupů, např. tempo, pravidelné a/nebo další přestávky, 
 úpravy pracovní zátěže, např.: 

 stanovit v daném čase méně úkolů, než je obvyklé, 
 poskytnout více času na dokončení obvyklých úkolů a zabránit stanovování krátkých lhůt, 

 dočasné změny pracovních povinností nebo úkolů („upravené pracovní úkoly“), 
 podpora, např.: 

 jasná struktura pomoci – někdo, koho se lze zeptat a na koho se lze obrátit, 
 „kolegiální“ systém, 
 volno na zdravotnická vyšetření, 
 nepracovat v izolaci, 

 jasné cíle a mechanismy přezkumu, 
 pracovat částečně z domova, je-li to možné, 
 pravidelné prohlídky ohledně toho, zda se příznaky projevují kolísavě. 

Pokud se domníváte, že zdravotní problém bude pravděpodobně považován za zdravotní postižení, 
může mít zaměstnavatel další právní povinnosti, pokud jde o přiměřené úpravy. Vyhledejte radu služby 
pracovního lékařství a personálního oddělení. 

Jak mohou služby pracovního lékařství pomoci vedoucím 
pracovníkům a navracejícím se zaměstnancům? 
Pokud nemoc trvá příliš dlouho, k návratu do práce dojde příliš brzy nebo se zaměstnanec vrátí k plné 
pracovní zátěži, může dojít k relapsu. Odborníci na pracovní lékařství mohou pomoci různými způsoby: 

 mohou poskytnout podporu ve formě účinného přezkumu hodnocení rizik na pracovišti s cílem 
zabývat se dlouhodobým COVIDEM a návratem do práce, jakož i kontrolními opatřeními na 
pracovišti, 

 mohou provést individualizovaná hodnocení, vypracovat individualizovaný plánu zotavení 
a rehabilitace a zajistit provedení příslušných lékařských vyšetření, 

 mají zkušenosti s vyšetřováním zaměstnanců s novými zdravotními problémy a málo 
probádanými problémy a se zhodnocením dopadu příznaků na fungování, 



 

 

Infekce COVID-19 a dlouhodobý COVID – pokyny pro vedoucí pracovníky 

8 

 mohou přispět k individualizovanému hodnocení rizik s ohledem na pracoviště/úkoly spolu 
s vámi a vaším kolegou, 

 mohou zohlednit bezpečnost daného zaměstnance a jeho spolupracovníků, 
 mohou zavést zdravotní dohled, pokud jsou z důvodu některého jiného rizika zapotřebí určité 

úpravy standardního posuzování zdravotního stavu. 

Více informací vám poskytne odborník na pracovní lékařství, služba pracovního lékařství nebo pracovní 
lékař. 

 

Všeobecné povinnosti vedoucích pracovníků 
Vaším úkolem je podporovat navracejícího se zaměstnance udržováním otevřené komunikace 
a podporováním pracovních úprav, je-li to možné. Nemusíte mít na vše odpověď. 

Pokud si nejste jistí, co máte dělat, nebo potřebujete pomoc nebo radu, požádejte o pomoc jiné vedoucí 
pracovníky, odborníka z personálního oddělení nebo odborníka na pracovní lékařství. 

Pokud pracujete pro velkou organizaci, ujistěte se, že víte, kde nalézt informace o těchto aspektech: 

 zásady týkající se návratu do práce stanovené vaší organizací, 
 možnosti psychologické podpory a zlepšení duševní pohody (např. poradenství a sítě 

zaměstnanců), 
 podpora rehabilitace (např. fyzioterapie), 
 praktická podpora týkající se otázek, jako je péče o děti a dlouhodobý zdravotní stav. 
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