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Chraňte svou pracovní sílu a své podnikání před rozšířením nemoci pomocí 

interpersonální komunikační technologie. 
 

Všichni zaměstnavatelé mají povinnost pečlivě identifikovat a řídit rizika pro zajištění bezpečnosti na pracovišti, 

zejména v době vysokého rizika, jako je pandemie Coronavirus (COVID-19). 

 

Aby byla zachována ekonomická životaschopnost jakéhokoli podnikání, musí mít mnoho z těch, kteří pracují venku, 

ve skladech, kancelářích a jiných komunálních pracovních prostorech, možnost vrátit se do práce, což činí z 

interpersonální komunikační technologie jedinou rozumnou možnost, která umožní zaměstnancům bezpečně pracovat 

a spolupracovat. Ta nejlepší zařízení a systémy tak zajišťují bezproblémovou komunikaci, zároveň zachovávají 

bezpečný odstup a všeobecně bezpečné pracovní prostředí. 

 

Nelze-li dodržovat pokyny pro bezpečný odstup v souvislosti 

s konkrétní činností potřebnou pro provoz podniku, musí 

provoz podniknout veškerá zmírňující opatření, aby snížily 

riziko přenosu mezi svými zaměstnanci. 

 

Zmírňující opatření mohou zahrnovat: 

 Poskytování osobních komunikačních zařízení 

umožňujících komunikaci mezi zaměstnanci při zachování bezpečného odstupu. 

 

 Použití stěn nebo bariér k oddělení lidí od sebe. Mnoho prodejen zaměřených na maloobchod s přímým 

kontaktem se zákazníkem zavedlo fyzické překážky v místě prodeje jako ochranu k omezení přenosu viru 

například kašlem a kýcháním. Tato pevná bariéra ale může způsobit komunikační problémy, pro jejichž 

zamezení jsou nutné technické úpravy zlepšující komunikaci. 

 

COVID-19 

Komunikační nástroje 
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Duplexní systém přenosu řeči 

Komunikujte bezpečně se zákazníky 

a spolupracovníky přes oddělovací 

stěny a fyzické bariéry. 
 
TalkPerfect nabízí jasnou a srozumitelnou 

komunikaci skrz ochranné stěny a fyzické bariéry, které 

pomáhají chránit vaše zaměstnance a zákazníky. 

Nedoslýchaví využívající naslouchadel také mohou 

využít indukční smyčku připojenou k TalkPerfect bez 

nutnosti zvláštního přijímače. 

 

Flexibilní bezdrátová komunikace 

Zabezpečte a ochraňte svůj tým 

bezpečnou 1 nebo 2cestnou osobní 

přenosnou komunikací. 

Digi-Wave je lehká, přenosná obousměrná 

technologie navržená pro okamžité spojení s ostatními. 

 Křišťálově čistý digitální zvuk 

 Jednoduché použití a nastavení pomocí snadného 

spárování 

 Používejte jako interkom až pro 6 simultánních 

uživatelů a neomezený počet posluchačů 

 Dosah až 270 metrů plus (v závislosti na prostředí 

a podmínkách) 

Systémy Digi-Wave lze použít v různých konfiguracích, 

které pomáhají udržet vaše zaměstnance v bezpečí tím, 

že umožňují přímou komunikaci mezi kolegy na dálku. 

 Bezpečnostní přepážky na recepci 

 Centrum služeb pro zákazníky 

 Přepážky u pokladen 

 Bankovní a poštovní bezpečnostní kabiny 

 Komunikační stoly návštěvníků věznic 

 Směnárny hotovosti 

 Bezpečnostní přepážky 

 Policejní stanice 

 Benzinové stanice 

Ochrana pracoviště 


