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Evropská komise vydala doporučení pro řidiče včetně vzoru osvědčení pro řidiče 

mezinárodní kamionové dopravy. Těmito doporučeními nejsou dotčena nařízení pro 

zvláštní hygienu, sociální odstup nebo jiná pravidla stanovená vnitrostátními orgány 

na jejich příslušných územích. 

Obecná doporučení: 

 Zaměstnavatelé by měli informovat řidiče o doporučeních zde uvedených 

 Pravidlem by měl být sociální odstup. Řidiči by se měli, pokud možno, vyhnout 

opouštění kabiny nákladního vozidla. 

 Zaměstnavatelé by měli řidičům poskytnout dezinfekční gel a mýdlo. 

 Mělo by být podporováno používání digitálních dokumentů a zaměstnavatelé 

by měli udělat maximum pro to, aby společnosti zasílali dokumenty předem, 

pokud vědí, že tyto dokumenty mohou být vyžadovány na 

nakládkách/vykládkách. 

 Je-li společenský kontakt nevyhnutelný, měli by řidiči nosit odpovídající 

ochranné pomůcky. 

 Pokaždé, když se mění osádka v kabině nákladního automobilu, by měla být 

kabina vydezinfikována. 

Při nakládce a vykládce: 

 Řidiči by měli zůstat, pokud je to možné, během nakládky a vykládky v kabině 

vozidla. 

 Činnosti nakládky a vykládky by měly v co největší míře provádět místní 

zaměstnanci příjemce/odesílatele. Pokud jsou řidiči povinni dohlížet na tyto 

činnosti, měli by zůstat v minimální bezpečné vzdálenosti od ostatních 

zaměstnanců a nosit ochranné pomůcky. 

 Všechny dokumenty související s přepravou by měly společnosti zasílat 

předem elektronicky, pokud je to možné. Pokud jsou fyzické dokumenty 

vyměňovány v místech nakládky/vykládky, doporučuje se, aby 

řidiči/zaměstnanci používali rukavice či antibakteriální gel na ruce a ihned poté 

si omyli ruce mýdlem a vodou. 



Přestávky a doba odpočinku: 

 Řidiči by měli během přestávek a odpočinku na silnici praktikovat sociální 

odstup. Což znamená vyhýbat se úzkým kontaktům s jinými lidmi (řidiči, 

zaměstnanci parkovišť atd.). 

 Řidiči by se měli stravovat, pokud je to možné, na čerstvém vzduchu dál od 

ostatních osob nebo v kabině kamionu. Pokud je na jejich zastávkách k 

dispozici stravování, doporučuje se nejíst v restauraci/jídelně, ale raději si 

objednat jídlo s sebou, aby bylo možné jíst dál od ostatních lidí. 

Během kontrol a čekání na hranicích: 

 Obecně by nemělo být vyžadováno, aby řidiči opouštěli kabinu svého 

nákladního vozidla za účelem kontroly. 

 Během kontroly dokumentů by se měly papírové dokumenty vyměňovat s 

ohledem na minimální bezpečnou vzdálenost. Pokud se od řidičů požaduje, 

aby něco vyplnili, měli by mít možnost takové dokumenty vyplnit v kabině 

kamionu. 

 Při výměně nebo kontrole fyzických dokumentů se doporučuje použít 

antibakteriální gel na ruce nebo si umýt ruce vodou a mýdlem. 

 


