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Více než 420 zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany využilo nabídku na preventivní
očkování proti chřipce, které jim nabídl zaměstnavatel zdarma. Očkování probíhá v
tomto týdnu přímo v areálu elektrárny. ČEZ se tak snaží předejít dopadům chřipkových
onemocnění na své zaměstnance.

  

Možnost nechat se preventivně očkovat proti chřipce neměli zaměstnanci energetické
společnosti od svého zaměstnavatele poprvé. Obdobně v minulém roce při šíření spalniček
umožnil ČEZ vybrané skupině energetiků nechat ověření stavu protilátek a v případě potřeby
jim zajistil přeočkování. Právě probíhajícím očkováním proti chřipce chce ČEZ snížit dopady
virových onemocnění u svých zaměstnanců v období chřipek a zajistit bezpečný a plynulý
provoz. V Dukovanech tuto nabídku očkování využilo více než čtyři sta dvacet zaměstnanců
elektrárny, kteří budou očkováni v průběhu tohoto týdne.      

  

„Naší prioritou a posláním je zajistit bezpečný a spolehlivý provoz elektrárny, a proto je zejména
v dnešní době důležité využít všechna dostupná opatření k předcházení sezónním
onemocněním, jakým je i chřipka. Mimořádný zájem o očkování je i projevem odpovědného
chování zaměstnanců, což oceňuji,“ uvedl Roman Havlín, ředitel Jaderná elektrárny Dukovany,
který šel svým kolegům příkladem a očkování absolvoval mezi prvními.

  

Jen v České republice onemocní chřipkou od ledna do března sta tisíce lidí. Nemoc postihuje
plíce, dýchací cesty a provází je vysoké horečky. Prevencí je pravidelné očkování. „Složení
vakcíny se každý rok mění v souladu s chřipkovými kmeny, které se pro daný rok předpokládají.
Čím dříve se člověk očkuje, tím dříve má protilátky, ideální je stihnout očkování ještě před
nástupem epidemie,“ upozorňuje ředitel zdravotního úseku TeamPrevent-santé MUDr. David
Pohlreich, jeden z koordinátorů celé akce.

  

V rámci péče o zdraví zaměstnanců nabízí společnost ČEZ vybraným zaměstnancům také
očkování proti klíšťové encefalitidě nebo spalničkám. V Dukovanech nadále platí ochranná
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proticovidová opatření. Jde především o maximální omezení osobních kontaktů, používání
ochrany dýchacích cest, měření teploty na vstupu do elektrárny, využívání elektronické
komunikace, práce z domova nebo důraz na hygienu a dezinfekci.

  

Jiří Bezděk
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