
Tudor Roof Tile Co. Limited 
 

Be safe at Tudor    -  Covid-19 measures. 

 Employees must self assess for any COVID-19 symptoms before leaving home. If in doubt, stay at home. 

 Temperature checks daily for every employee arriving for work 

 Closure of some work-stations to maximise social distancing 

 Social distancing in canteen area (to use kettle / microwave)  

 Repositioning of lavatory hand dryers to more than 2 metre apart  

 Provision of extra wash basins positioned more than 2 metre apart or partitioned if less than 2 metres 

 Provision of newly built showers to allow 2 metre distancing when not in shower 

 One way entrance into factory and separate one way exit 

 Walkways to allow 2 metre distance between staff.  If not possible, a one way system will be in place. 

 Visitors will be limited and essential visitors restricted to non-factory areas. 

Covid face masks not necessary with all the above measures in place, but staff are allowed to provide and use their 

own face coverings if they wish to do so. 

 

Buďte v bezpečí u opatření Tudor - Covid-19. 

• Zaměstnanci musí před odchodem z domova posoudit jakékoli příznaky COVID-19. Pokud máte 

pochybnosti, zůstaňte doma. 

• Kontrola teploty denně u každého zaměstnance přicházejícího do práce 

• Uzavření některých pracovních stanic s cílem maximalizovat sociální distancování 

• Sociální distancování v jídelně (pro použití konvice / mikrovlnné trouby) 

• Přemístění toaletních sušáren rukou na více než 2 metry od sebe 

• Zajištění dalších umyvadel umístěných od sebe více než 2 metry nebo rozdělených, pokud je méně 

než 2 metry 

• Poskytování nově postavených sprch, které umožňují vzdálení 2 metrů, pokud není ve sprše 

• Jednosměrný vstup do továrny a samostatný jednosměrný východ 

• Chodníky umožňující vzdálenost dvou metrů mezi zaměstnanci. Pokud to nebude možné 2 metry, 

bude zaveden jednosměrný systém. 

• Návštěvníci budou omezeni a nezbytní návštěvníci budou omezeni na oblasti mimo továrnu. 

•Zakrývané obličejové masky nejsou při všech výše uvedených opatřeních nutné, ale zaměstnanci mohou 

poskytovat a používat vlastní krycí masky, pokud si to přejí. 

 

 



Tudor Roof Tile Co. Limited 
 

Staying COVID-19 Secure in 2020   -   FIVE STEPS TO SAFER WORKING 

 

☑ We have carried out a COVID-19 risk assessment and shared the results with the staff 

☑ We will carry out a further risk assessment with the help of representatives of the staff 

☑ We confirm we have complied with the government’s guidance on managing the risk of COVID-19 

☑ We have cleaning, handwashing and hygiene procedures in line with guidance  

☑ We have taken all reasonable steps to help people work from home 

☑ We have taken all reasonable steps to maintain a 2m distance in the workplace  

☑ Where people cannot be 2m apart, we have done everything practical to manage transmission risk 

Date 19th May 2020 

 

Zůstaňte v bezpečí COVID-19 v roce 2020 - PĚT KROKŮ K BEZPEČNÉ PRÁCI 

 

☑  Provedli jsme hodnocení rizik COVID-19 a výsledky jsme sdíleli se zaměstnanci 

☑  Další posouzení rizik provedeme pomocí zástupců zaměstnanců 

☑  Jsme přesvědčeni, že jsme splnili pokyny vlády ohledně řízení rizika COVID-19 

☑  Máme postupy čištění, mytí rukou a hygieny v souladu s pokyny 

☑  Podnikli jsme všechna přiměřená opatření, abychom lidem pomohli pracovat z domova 

☑  Podnikli jsme všechny přiměřené kroky k udržení 2 m vzdálenosti na pracovišti 

☑  Pokud lidé nemohou být od sebe vzdáleni 2 metry, udělali jsme vše, co je v praxi, pro řízení rizika přenosu 

 

Datum 19. května 2020 


