
Doporučení pro řidiče nákladní dopravy 
během epidemie COVID-19

Pravidelně otírejte veškeré 
povrchy vozidla, kterých se 
v kabině vozu i u vnějších 
částí často dotýkáte
(volant, autorádio, ovladače, kliky dveří 
apod.) K otření použijte dezinfekční 
prostředek. Otírejte dále veškeré nástroje 
a vybavení (například přenosné skenery), 
zvláště pak ty, které kromě vás používají 
i další uživatelé.

Pravidelně větrejte kabinu 
vozidla
Během přestávek.

Neopouštějte kabinu 
vozidla
Po příjezdu k zákazníkovi neopouštějte 
kabinu vozidla, pokud není vyžadován 
jiný postup

K podpisu dokumentů 
používejte výhradně 
vlastní psací náčiní
Nikomu nepůjčujte své psací náčiní 
a nezapomínejte na pravidelnou 
dezinfekci jak rukou tak i psacího 
náčiní.

V případě, že se u Vás, 
nebo členů vaší rodiny 
vyskytly příznaky infekce
například suchý kašel a teplota, 
okamžitě o tom informujte svého 
nadřízeného.

Dodržujte minimální odstup 
na vzdálenost 2 metrů
Pokud opustíte kabinu vozidla, udržujte 
mezi sebou a ostatními osobami 
minimálně dvoumetrový odstup a

nevstupujte do uzavřených 
místností, kde se nacházejí 
další osoby.
Doporučujeme brát si jídlo s sebou 
a nestravovat se v zařízeních na 
odpočívkách a parkovištích.

Dodržujte zvláštní pokyny 
stanovené zaměstnavatelem a obecná 
doporučení vydaná zdravotnickou 
organizací.

Buďte zodpovědní 
a řiďte se zdravým rozumem.

Nepodávejte si při 
pozdravu ruce
Virová nákaza se nejčastěji šíří
kapénkami při kašli nebo kýchání 
a přímým osobním kontaktem.

Dezinfikujte si ruce
K dezinfekci rukou použijte dezinfekční 
přípravek nebo tekuté mýdlo a vodu, 
kterými ruce omývejte minimálně 
po dobu 30 vteřin. Ruce si umývejte 
pokaždé, kdy opustíte, nebo se vrátíte do 
svého vozidla.

Používejte ochranné 
rukavice
Při nakládce, vykládce, na čerpacích 
stanicích, při příjezdu k zákazníkovi, 
v přístavech, u terminálů, ap.
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Recommendations for freight 
drivers during COVID-19

2Clean regularly all 
frequently touched 
surfaces inside and 
outside your cabin 
(steering wheel, radio, levers, 
door handles, etc.) using 
disinfectant. Clean all tools and 
equipment (portable scanners, 
etc.) you use, especially those 
shared with other users.

Ventilate the driver’s 
cabin regularly
at stopping points.

Disinfect hands
with hand sanitiser or wash them 
with liquid soap and water for at 
least 30 seconds every time you 
enter or return to your vehicle.

Wear gloves
when at loading and unloading 
docks, gas stations, customers’ 
sites and terminals. 

Stay in the 
driver’s cabin
whenever possible while 
at customer sites, unless 
otherwise required.  

Avoid shaking 
hands.
The virus spreads through 
coughing and sneezing (via 
airborne droplets), as well 
as through direct contact.

Sign transport 
documents with 
your own pen
and do not share it with 
anybody else. Disinfect or wash 
hands and pen once done.

If you or your family 
members show 
potential symptoms 
of COVID-19 such as a dry 
cough or fever, immediately 
inform your manager.

Maintain a distance 
of 2 metres 
from others in case of 
leaving your cabin, and 
avoid entering 
closed rooms
where other people are present. 
Takeout meals are recommended 
rather than eating at rest stops.

Be responsible 
and use your common sense.

Follow any specific 
guidelines
given by your company and 
general recommendations/
instructions issued by 
health authorities.

1

3

5

7

4

6

8

109

Aktuální informace najdete na stránkách Sdružení
ZDE:

https://info.odoprave.cz/rozsireni-koronaviru-prubezne-info-pro-dopravce

