
VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO VÁS 
BUDOU PRŮBĚŽNĚ A NEPŘETRŽITĚ 
POSKYTOVÁNY V TĚCHTO INTERNÍCH 
INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH:

TELEFONICKÁ A EMAILOVÁ KOMUNIKACE

 Jiří Kučera, vedoucí odboru BHP a PO

tel.: 474 604 213, mobil: 602 103 112, kucerajir@sdas.cz

INTRANET SPOLEČNOSTI SEVEROČESKÉ DOLY a.s. 
pouze v rámci vnitřní sítě

http://bint/Intranet2014/Default.aspx

SD PORTÁL 
pro všechny kdo jej mají aktivován, 
např. mají elektronickou výplatní pásku

https://www.sd ‑portal.cz/

Pro všechny ostatní zaměstnance, kteří nemají možnost 
přístupu k elektronické komunikaci, budou všechny 
důležité informace dostupné u jejich nejbližších přímých 
nadřízených (vedoucí úseků).

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od začátku března v souvislosti s šířením nebezpečného viru COVID‑19 v ČR reagujeme na nařízení Vlády ČR a interní směrnice 
Skupiny ČEZ. Řada opatření je průběžně aplikována na obou našich těžebních lokalitách a ve všech dceřiných společnostech. 
Nepochybně budou následovat další opatření a  omezení v  závislosti na šíření viru COVID‑19, a  to v  podobě dalších vládních 
nařízení implementovaných do všech součástí Skupiny ČEZ, tedy i do Severočeských dolů. Rád bych Vám už nyní poděkoval za 
Vaši disciplinovanost, odpovědný přístup, který uplatňujete při všech dosud vydaných opatřeních. Vážím si Vaší svědomitosti 
a pozitivního přístupu k  této vážné situaci. Je potřeba, aby si každý z nás uvědomil, že jsme velmi důležitou součástí „kritické 
infrastruktury státu“ a  opravdu nyní platí více než kdy jindy, že i  díky našemu společnému úsilí a  nepřetržitému provozu svítí 
v ČR každá čtvrtá žárovka a téměř 2 miliony domácností mohou mít teplo a teplou vodu. Věřím, že šíření epidemie se brzy podaří 
eliminovat a že se naše životy opět vrátí do normálního režimu jak v soukromí, tak na pracovišti. Velmi mě potěšila dobrovolná 
osobní inciativa našich zaměstnanců, kteří spontánně doma ušili roušky a bezplatně je věnovali svým kolegům. Přeji Vám dost 
sil na zvládnutí této mimořádné situace a všech s ní souvisejících nezbytných opatření, která na jedné straně bohužel omezují 
naše běžné aktivity, ale na straně druhé chrání Vás, Vaše blízké i Vaše kolegy na pracovišti. Pevně doufám, že veškerá ochranná 
opatření budou účinná a že se budeme opět brzy setkávat na našich pracovištích, ale i mimo ně v lepších časech.

 IVO PĚGŘÍMEK 
 předseda představenstva a generální ředitel Severočeské doly a.s.

OPATŘENÍ VYDANÉ 
VEDENÍM SPOLEČNOSTI SD:
•  Opětovně vyzýváme zaměstnance k nutnosti dodržování 

hygienických pravidel a návyků (časté a důkladné mytí 
rukou, při kašlání či kýchání si zakrývejte ústa paží, 
vyhýbejte se shlukování a delšímu pobývání ve skupině 
osob, používejte roušky či jiné ochrany ‑ šály apod.).

•  Od 19. 3. 2020 bylo ve skupině SD zahájeno měření 
tělesné teploty příchozích osob, prioritně na třech 
nejexponovanějších místech (vrátnice PRODECO Bílina, 
Úpravna uhlí Ledvice, hlavní vrátnice DNT).

•  S účinností od 18. 3. do 29. 3. 2020 lze rozšířit práci 
z domova – „home office“ – tam kde to bude možné.

•  V případě zjištění nákazy koronavirem COVID‑19 
u zaměstnance je nutné bezprostředně tuto skutečnost 
oznámit personálnímu řediteli SD Josefu Molkovi a Jiřímu 
Kučerovi, vedoucímu BHP a PO. Ti pak dle jednotného 
postupu v rámci Skupiny ČEZ budou informovat předsedu 
krizového štábu Daniela Rouse ze společnosti ČEZ, který 
informaci předá příslušné krajské hygienické stanici.

23. 3. 2020

KONTAKTY PRO DOTAZY OHLEDNĚ 
PROBLEMATIKY COVID-19 V SD:
•  Josef Molek, personální ředitel SD 

tel.: 474 604 208, mobil: 602 119 584, molek@sdas.cz

•  Jiří Kučera, vedoucí odboru BHP a PO 
tel.: 474 604 213, mobil: 602 103 112, kucerajir@sdas.cz

•  Simona Novotná, asistentka koordinátora 
tel.: 474 604 213, mobil: 602 123 357, novotna.simona@sdas.cz

Opatření skupiny SD
vydané ke snížení rizika rozšíření virové nákazy COVID-19 mezi své zaměstnance



Chráním 
sebe, 
chráním 
tebe

  Rouška chrání, abych já nenakazil 
ostatní a ostatní nenakazili mě.

  Noste roušky na veřejných 
prostranstvích.

  Pokud nemáte roušku, zakryjte si 
nos a ústa šálou nebo šátkem.

 Cokoliv je lepší než nic.

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ


