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ŠKODA AUTO nabízí zaměstnancům bezplatný dobrovolný 
rychlotest na přítomnost protilátek proti koronaviru 
 

› Už více než 1000 zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO bylo v rámci této akce testováno na přítomnost 

protilátek 

› Testy mají přispět k dalšímu snižování rizika nákazy na pracovištích ve všech třech výrobních závodech 

v České republice 

 

Mladá Boleslav, 20. května 2020 – ŠKODA AUTO umožňuje svým zaměstnancům ve třech výrobních 

závodech v České republice, aby se na dobrovolné bázi nechali zdarma otestovat na koronavirus. Dosud 

tuto nabídku využilo více než 1000 zaměstnanců. S tímto testováním činí ŠKODA AUTO další krok směrem 

k snižování rizika nákazy koronavirem na pracovišti. 

 

Po devětatřicetidenním přerušení výroby za účelem zastavení šíření koronaviru obnovila společnost ŠKODA AUTO 

dne 27. dubna 2020 výrobu ve všech třech závodech v České republice. Aby byla zajištěna maximální možná 

ochrana zdraví, zavedla automobilka po dohodě se svým sociálním partnerem – Odbory KOVO – rozsáhlý soubor 

více než 80 bezpečnostních opatření pro všechny oblasti automobilky. Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO jsou 

například povinni nosit při práci roušku nebo respirátor, pravidelně si dezinfikovat ruce a pracovní nástroje a 

udržovat mezi sebou dostatečné rozestupy. Při vstupu do areálu závodu se zaměstnancům kromě toho namátkově 

měří i tělesná teplota. 

 

Vedle ochranných opatření ve výrobě se mohou zaměstnanci ve všech třech výrobních závodech v České republice 

nechat bezplatně vyšetřit na protilátky proti SARS-CoV-2. Automobilka tak činí další krok, směřující k účinnému 

zamezení šíření koronaviru. 

 

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů, vysvětluje: „Koncepty 

Safe Production a Safe Office s četnými hygienickými směrnicemi a pravidly chování jsou v závodech společnosti 

ŠKODA AUTO i nadále základem nejlepší možné ochrany zdraví na pracovišti. Možnost dobrovolného rychlotestu 

na koronavirus teď přispívá ke včasnému a plošnému rozpoznání možné infekce a v dalším kroku pak pomáhá 

rychleji a cíleněji přijmout správná opatření.“ 

 

Jedná se přitom o rychlotest na přítomnost protilátek, neprokazuje tedy přítomnost viru samotného, ale přítomnost 

protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 v krvi. ŠKODA AUTO testy provádí ve svých poliklinikách v Mladé Boleslavi 

a v Kvasinách i v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, vyhodnocení zajistí zkušený poskytovatel laboratorních 

služeb. 

 

Zaměstnanci a externí pracovníci závodu v Kvasinách, dojíždějící z Polska, se musí nechat testovat. V Rychnově 

nad Kněžnou poskytuje ŠKODA AUTO v době od 19. do 31. května denně testovací kapacitu pro až 250 těchto 

kolegů, aby se mohli dle plánu vrátit na svá pracoviště v závodě Kvasiny. Testy provádí zdravotní sestry nemocnice 

v Rychnově nad Kněžnou a v Náchodě. Pomáhají jim přitom místní hasiči a zaměstnanci personálního oddělení 

automobilky.  

 

Při organizaci testu společnost ŠKODA AUTO spolupracuje s Královéhradeckým krajem, městem Rychnov nad 

Kněžnou, sociálním partnerem Odbory KOVO a Policií České republiky. Kvasiny se nachází zhruba 30 kilometrů od 

česko-polské hranice a zhruba 150 kilometrů od polské Vratislavi. 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/spolecnost-skoda-auto-obnovuje-vyrobu-ve-svych-zavodech-v-ceske-republice/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/spolecnost-skoda-auto-obnovuje-vyrobu-ve-svych-zavodech-v-ceske-republice/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/zahajeni-vyroby-27-dubna-2020-skoda-auto-obnovi-vyrobu-s-ochrannymi-opatrenimi/
https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/zahajeni-vyroby-27-dubna-2020-skoda-auto-obnovi-vyrobu-s-ochrannymi-opatrenimi/


TISKOVÁ ZPRÁVA 
Strana 2 ze 2 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

Pro další informace, prosím,  kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku 

tomas.kotera@skoda-auto.cz  

T +420 326 811 773 

Kamila Biddle 

Tisková mluvčí pro výrobu, personalistiku a 

životní prostředí 

kamila.biddle@skoda-auto.cz 

T +420 730 862 599 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA AUTO nabízí zaměstnancům bezplatný 

dobrovolný rychlotest na přítomnost protilátek proti 

koronaviru  

Rychlotesty na protilátky neprokazují přítomnost viru 

samotného, ale přítomnost protilátek proti koronaviru 

SARS-CoV-2 v krvi. Možnosti absolvovat rychlotest na 

protilátky dosud využilo více než 1000 zaměstnanců 

společnosti ŠKODA AUTO. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO nabízí zaměstnancům bezplatný 

dobrovolný rychlotest na přítomnost protilátek proti 

koronaviru  

Tímto testem činí ŠKODA další krok k snižování rizika 

nákazy koronavirem na pracovišti. Testy doplňují paket více 

než 80 bezpečnostních opatření pro všechny oblasti 

automobilky, které společnost ŠKODA AUTO definovala 

společně se svým sociálním partnerem, Odbory KOVO. 

 

Download Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› letos slaví 125. výročí od svého založení v roce 1895, v období počátků individuální mobility, a je tak jednou z nejstarších dosud aktivních 

automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, 

KAROQ a KODIAQ,  
› v roce 2019 dodala zákazníkům celosvětově 1,24 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří do koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových 

partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility“. 
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