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Vabimo vas, da najkasneje do 8. 6. 2020, do 10. ure izpolnite kratko anketo o varnosti in zdravju pri delu v času

epidemije COVID-19,  ki je bila razglašena od 12. marca do 31. maja 2020. Anketo lahko izpolnijo vsi, ki so v času

epidemije delali naprej na svojem delovnem mestu ali pa jim je vsaj delodajalec odredil delo od doma. Rezultate

ankete bomo po 9. 6. 2020 predstavili na spletni strani ZSSSzaupnikVZD. Vzela vam bo največ 6 minut in

pomembno je, da jo izpolnite do konca. Jamčimo, da je povsem anonimna in jo zato lahko izpolnite brez

zadržkov. Prosimo vas celo, da povezavo na anketo pošljete čim več svojim znancem, da bo nanjo odgovorilo čim

več ljudi. Na internetu bo dostopna od 3. 6. 2020 do 8. 6. 2020. S klikom na  gumb »Naslednja stran« pričnete z

izpolnjevanjem ankete.

BLOK (1)  ( VZD v času epidemije - splošno ) 

Q1 - Število zaposlenih pri vašem delodajalcu je:

od 1 do 9

od 10 do 49

od 50 do 249

nad 250

BLOK (1)  ( VZD v času epidemije - splošno ) 

Q2 - Kako ste v času epidemije delali? 

Ves čas sem delal na lokaciji delodajalca

Delal sem od doma

Bil sem na čakanju zaradi višje sile (nezmožnost prihoda na delo zaradi zaustavitve javnega prometa, zaprtja 

meja ali varstva otroka do petega razreda)

Bil sem na začasnem čakanju na delo

Delodajalec me je umaknil z delovnega procesa, ker spadam v ogroženo kategorijo delavcev

Drugo (napišite kaj):

BLOK (1)  ( VZD v času epidemije - splošno ) 

Q3 - Kako bi ocenili odgovornost delodajalca za varnost in zdravje pri delu med epidemijo?

Zelo nezadovoljen

Nezadovoljen

Zadovoljen

Zelo zadovoljen
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BLOK (1)  ( VZD v času epidemije - splošno ) 

Q4 - Katere ukrepe je delodajalec v vašem podjetju/organizaciji sprejel, da bi  zaščitil delavce pred      

okužbo z virusom SARS-CoV-2 na delovnih mestih? 

Možnih je več odgovorov

Delo od doma, kjer je bilo to možno

Zaustavitev proizvodnje delno ali v celoti

Razširitev fleksibilnega začetka in konca delovnega časa 

Uvedbo več delovnih izmen

Izločitev iz delovnega procesa ogroženih kategorij delavcev (nosečnice, delavci na bioloških in imunosupresivnih

zdravilih, delavci z malignim obolenjem na sistemski terapiji rak, delavci po presaditvi organov/tkiv, ki prejemajo

imunosupresivno terapijo,  delavci z neurejeno sladkorno boleznijo, delavci z visokim in neurejenim krvnim tlakom,

delavci s težjimi duševnimi in vedenjskimi motnjami ...)  

Zagotavljanje najmanj 2 metrov razdalje med zaposlenimi 

Reorganizacija malice med delom za zmanjšanje števila stikov 

Merjenje temperature ob prihodu na delo

Maske za zaščito dihal

Varovalne rokavice

Varovalna očala

Razkužila

Milo in topla voda

Redno razkuževanje površin, ki se jih dotakne večje število ljudi

Protokol za varno         odstranjevanje uporabljene osebne varovalne opreme in zaščitnih         sredstev

Protokol ravnanja v primeru obolelih delavcev za COVID-19

Drugo (napišite kaj):

BLOK (1)  ( VZD v času epidemije - splošno ) 

Q5 - Ali se je delodajalec o načrtovanih ukrepih zoper širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2 predhodno

posvetoval z delavci oziroma njihovimi predstavniki (sindikatom in/ali svetom delavcev/delavskim

zaupnikom za varnost in zdravje pri delu)?

Da

Ne

Ne vem
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BLOK (1)  ( VZD v času epidemije - splošno ) 

Q6 - Ali so ukrepi, ki jih je zagotovil delodajalec zadoščali?

Da

Ne

Ne, na pomoč smo bili prisiljeni klicati inšpekcijo dela

Drugo (napišite kaj):

BLOK (1)  ( VZD v času epidemije - splošno ) 

IF (2) Q6 = [3]

Q7 - Ali je obisk inšpektorja za delo pripomogel k ureditvi razmer?

Da 

Da, a le začasno

Ne

Drugo (napiši kaj):

BLOK (1)  ( VZD v času epidemije - splošno ) 

IF (3) Q6 = [3]

Q8 - Ali sta inšpektor za delo in delodajalec obvestila predstavnike zaposlenih z ugotovitvami, predlogi in

ukrepi inšpekcije za delo v skladu z 48. členom ZVZD-1?

Da 

Ne

Ne vem

BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

Q9 - Kako ima delodajalec organizirano izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu?

Ima zaposlenega enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu

Najema zunanjo strokovno službo za opravljanje strokovnih nalog 

Delodajalec nima strokovnega delavca za varnost pri delu

Ne vem
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BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

Q10 - Ali ima vaš delodajalec izvajalca medicine dela?

Da

Ne

Ne vem

BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

IF (12) Q9 = [1, 2] or Q10 = [1]

Q11 - Kako bi ocenili delo strokovnih služb delodajalca v času epidemije COVID-19?

Odlično Dobro Nezadostno Ne vem 

Strokovnega delavca za

varnost pri delu:

Izvajalca medicine dela:

BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

IF (5) Q9 = [1, 2] and Q10 = [1]

Q12 - Kakšno je bilo sodelovanje strokovnih služb  delodajalca (strokovnega delavca za varnost pri delu in

izvajalca medicine dela)  v času epidemije COVID-19?

Dobro sta sodelovala, to se je odrazilo tudi na stanju varnosti in zdravja pri delu v podjetju/organizaciji v času

epidemije

Nista sodelovala

Ne vem

Drugo (napiši kaj):

BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

IF (6) Q10 = [1]

Q13 - Kako prisoten je bil izvajalec medicine dela v času epidemije pri vašem delodajalcu?

Prisoten je bil v podjetju

Prisoten je bil zgolj po telefonu in/ali E-pošti

Delodajalec ga je potreboval, a je bil neodziven

Drugo (napišite kaj):

Ne vem
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BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

IF (6) Q10 = [1]

IF (7) Q13 = [1, 2]

Q14 - Kdaj je izvajalec medicine dela postal prisoten v podjetju?

Prisoten je bil ves čas

Prisoten je bil šele po pozivu delodajalca

Drugo:

BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

IF (6) Q10 = [1]

IF (8) Q13 = [1, 2]

Q15 - Katere od naštetih ukrepov v zvezi z  zdravjem pri delu je opravljal izvajalec medicine dela v času

epidemije?

Možnih je več odgovorov

Sodeloval je pri pripravi strokovnih podlag  za revizijo ocene tveganja

Sodeloval je pri pripravi ukrepov zoper širjenje okužbe s SARS-CoV-2 med zaposlenimi

Sodeloval je pri pripravi  navodil za varno delo

Delodajalcu je predlagal izključitev zdravstveno ogroženih delavcev iz delovnega procesa 

Sodeloval je pri pripravi ukrepov za vračanje nazaj na delovna mesta pri delodajalcu

Izvajal je preventivne zdravstvene preglede delavcev

Drugo (napišite kaj):

Nič od naštetega

Ne vem

BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

IF (6) Q10 = [1]

IF (9) Q13 = [1]

Q16 - Ali si je izvajalec medicine dela ogledal delovna mesta, da bi ugotovil  ali so ukrepi delodajalca

zadostni/primerni?

Da

Ne

Ne vem

Drugo (napišite kaj):
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BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

IF (6) Q10 = [1]

IF (10) Q13 = [1, 2]

Q17 - Ali ste od izvajalca medicine dela dobili vse potrebne informacije ?

Da, dobili smo vse potrebne informacije, tudi če zanje nismo prosili 

Da, vendar le tiste informacije za katere smo prosili

Ne, dobili nismo nikakršnih informacij pa čeprav smo zanje prosili

Ne, dobili smo nikakršnih informacij, saj zanje nismo prosili

Drugo (napišite kaj):

BLOK (4)  ( Stroka VZD ) 

IF (6) Q10 = [1]

Q18 - Kje je zaposlen pooblaščen izvajalec medicine dela vašega delodajalca?

V zdravstvenem domu

V zasebni ambulanti

V drugi zdravstveni ustanovi (npr. KIMDPŠ, ZVD ...)

Drugo (napišite kaj):

BLOK (11)  ( Demografija ) 

Q19 - Vaš spol je?

Moški

Ženska

BLOK (11)  ( Demografija ) 

XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?

do 20 let

21 - 40 let

41 - 60 let

61 let ali več 
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BLOK (11)  ( Demografija ) 

Q20 - V kateri dejavnosti delate? 

Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Rudarstvo

Predelovalne dejavnosti

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja

Gradbeništvo

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

Promet in skladiščenje

Gostinstvo

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Poslovanje z nepremičninami

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

Izobraževanje

Zdravstvo in socialno varstvo

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo

Sindikati

Drugo (napišite kaj):

stran 8 / 8


