Koronaviruso (COVID-19) protrūkis sparčiai plinta po visą pasulį. Norėdamos sumažinti viruso plitimą, valstybės, asociacijos ir įmonės imasi atitinkamų prevencinių priemonių. Valstybės uždaro sienas, šalyse skelbiami karantinai, net ir
pačios didžiausios pasaulio bendrovės, tokios kaip „Google“, „Facebook“, „Adobe“, „Microsoft“ ir kitos, atšaukė visas
suplanuotas konferencijas bei dalyvavimą jose, Italijos futbolo klubai atidėjo rungtynes, o vėliau vyksiantiems renginiams – vasaros olimpinėms žaidynėms Japonijoje, Eurovizijai ir kitiems – jau paruošti galimi nuotolinio įgyvendinimo ar
atšaukimo scenarijai, jeigu pandemija nepraeis.
Dabar, kai jau ir Lietuvoje paskelbtas karantinas, įmonių vadovams kaip niekad svarbu prisiimti atsakomybę
ir prisidėti prie situacijos suvaldymo. Būkite drąsūs ir sąmoningi savo komandų lyderiai, prisidėkite prie
prevencinių priemonių taikymo ir užtikrinkite savo darbuotojų saugumą.
Suprantame, kad priimti tinkamus ir teisingus sprendimus šiuo periodu gali būti sunku. Norėdami Jums padėti,
pateikiame galimo pandemijos poveikio suvaldymo planą, kuris padės tinkamai reaguoti į susiklosčiusią situaciją bei
suvaldyti rizikas tiek verslo, tiek personalo srityse.

POVEIKIO JŪSŲ VERSLUI SUVALDYMO PLANAS
ATLIKTA PROCESE NEPRADĖTA

- Paskirkite koordinatorių – asmenį arba komandą, kuri turės apibrėžtą atsakomybę už pandemijos
rizikų suvaldymo plano parengimą bei įgyvendinimą.
- Tiksliai išskirkite svarbiausius darbuotojus, tiekėjus ar žaliavas, reikalingas palaikyti verslo operacijoms pandemijos protrūkio metu.
- Apmokykite ir paruoškite pagalbinius darbuotojus (rangovus, pensininkus).
- Įvertinkite esamas ir numatomas situacijas, kurios gali padidinti ar sumažinti paslaugų/prekių
paklausą pandemijos metu. Numatykite priemones, kurios šiose situacijose padės išlaikyti įmonės
veiklos stabilumą.
- Įvertinkite galimą pandemijos poveikį įmonės verslo ﬁnansams ir, atsižvelgdami į rizikas, priimkite
sprendimus, padėsiančius sumažinti neigiamą poveikį.
- Įvertinkite galimą poveikį verslui dėl vidinių bei tarptautinių kelionių ribojimų.
- Stebėkite ir sekite naujausią informaciją apie pandemiją patikimuose šaltiniuose – sveikatos
apsaugos ministerijos, kituose oﬁcialiuose Vyriausybės pranešimuose.
- Sukurkite patogias ir efektyvias vidinės komunikacijos galimybes tarm įmonės darbuotojų.
- Sudarykite kritinės padėties rizikų suvaldymo planą ir periodiškai jį peržiūrėkite. Į planą įtraukite
pagrindinius kontaktus, komunikacijos ryšių grandines (įskaitant tiekėjus ir klientus) bei verslo ir
darbuotojo statuso stebėjimo bei perdavimo procesus.
- Jei pastebėsite, kad planas neveikia, koreguokite jį.

POVEIKIO DARBUOTOJAMS IR KLIENTAMS SUVALDYMO PLANAS
ATLIKTA PROCESE NEPRADĖTA

- Karantino, mokyklų uždarymo, viešojo transporto sustabdymo bei asmens ar šeimos nario ligos
atveju sudarykite galimybes darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu.
- Paruoškite komandos nariams atmintines su patarimais bei nurodymais, kokių prevencinių
priemonių privalu laikytis, kokiu būdu palaikyti saugų kontaktą su kitais asmenimis – ypač komandos nariais bei klientais – būtinųjų susitikimų dažnį bei pobūdį.
Jei įmanoma, organizuokite nuotolinius susitikimus, pasitelkdami internetines komunikacijos
priemones.
- Įvertinkite, kokios psichologinės pagalbos priemonių gali reikėti ir kokiomis socialinėmis
paslaugomis darbuotojai gali naudotis pandemijos metu. Perduokite šią informaciją savo komandos nariams, pateikite rekomendacijas kada ir kokiu būdu kreiptis dėl atitinkamų paslaugų.
- Atsižvelkite į darbuotojų ir klientų poreikius, įtraukite jiems palankius reikalavimus bei rekomendacijas į savo poveikio suvaldymo planą.

SUKURKITE STRATEGIJĄ, GALIOSIANČIĄ VISU PANDEMIJOS PROTRŪKIO METU
ATLIKTA PROCESE NEPRADĖTA

- Priimkite liberalią kompensavimo darbuotojams ir nedarbingumo atostogų politiką, kurią
taikysite šios pandemijos metu. Numatykite, kokiomis sąlygomis žmonės nebebus laikomi
užkrečiamais ir galės grįžti į darbą.
- Sukurkite lanksčios darbo vietos ir darbo laiko politiką.
- Sukurkite koronaviruso plitimo darbo vietoje prevencijos politiką.
- Įveskite būtinąsias taisykles, kaip elgtis darbuotojams, kurie įtariamai užsikrėtė, kurie jau serga
arba gali susirgti darbo aplinkoje dėl susiklosčiusių aplinkybių. Reaguokite į infekciją, užtikrinkite
prevenciją kitiems darbuotojams, laikykitės privalomų nedarbingumo atostogų politikos užsikrėtusiems ar esantiems rizikos zonoje.
- Įgyvendinkite laisvo judėjimo ribojimo politiką: ribokite keliones į paveiktas geograﬁnes zonas
(tiek vidaus, tiek tarptautines), evakuokite darbuotojus, dirbančius paveiktose teritorijose ar jų
apylinkėse, ir pateikite rekomendacijas darbuotojams, grįžtantiems iš paveiktų teritorijų.

INVESTUOKITE IR SUTEIKITE BŪTINĄSIAS SAUGOS PRIEMONES
DARBUOTOJAMS BEI KLIENTAMS
ATLIKTA PROCESE NEPRADĖTA

- Pasirūpinkite pakankamu ir prieinamu infekcijos prevencijos priemonių kiekiu (rankų higienos
priemonėmis, servetėlėmis).
- Tobulinkite ryšių ir informacinių technologijų infrastruktūrą, kuri reikalinga darbuotojų nuotoliniam darbui ir nuotoliniam klientų pasiekiamumui palaikyti.
- Pasirūpinkite, kad būtų suteikta medicininė konsultacija kritiniu atveju.

KOMUNIKUOKITE SU DARBUOTOJAIS IR PATEIKITE NAUDINGĄ INFORMACIJĄ
- Suteikite visą būtinąją informaciją apie virusą (simptomus, perdavimo būdus), taip pat apsaugos
ir reagavimo strategijas (rankų higiena, kosulio / čiaudulio etiketas, nenumatytų atvejų planai).

ATLIKTA PROCESE NEPRADĖTA

- Numatykite darbuotojų nerimą, gandus ir klaidingą informaciją ir atitinkamai planuokite komunikaciją.
- Užtikrinkite, kad komunikacija būtų tinkama ir suprantama kultūriniu bei kalbos atžvilgiu.
- Suteikite darbuotojams informaciją apie jūsų pasirengimą ir reagavimo planą.
- Pateikite informaciją apie sergančių darbuotojų ir šeimos narių priežiūrą namuose.
- Kurkite platformas (specialiąsias linijas / elektroninio pašto adresą, specialias interneto
svetaines), skirtas nuosekliai ir laiku pranešti apie pandemijos būseną ir įmonės veiksmus darbuotojams, pardavėjams, tiekėjams ir klientams darbo vietoje ir už jos ribų.
- Nurodykite patikimos informacijos apie vietinę ir tarptautinę padėtį pandemijos metu šaltinius.

PADĖKITE SAVO BENDRUOMENEI
ATLIKTA PROCESE NEPRADĖTA

- Pasidalinkite savo planais su kitais verslo sektoriais.
- Sąmoningai įvertinkite bendradarbiavimo su kitais verslais galimybes bendruomenės labui.
- Sekite Sveikatos apsaugos ministerijos ir pagalbos teikėjų juridiniams bei ﬁziniams asmenims
informaciją ir, jei galite, verslo vardu prisidėti prie visuotinių iniciatyvų bei bendruomenės gerbūvio
šiuo sunkiu periodu.

