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1. Charakteristika ochorenia, účel krízového plánu  

Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Ide 

o kvapôčkovú infekciu, to znamená, že sa šíri najmä vzdušnou cestou  kvapôčkami sekrétov 

slizníc, a to najmä pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. 

Na pracoviskách, kde dochádza ku koncentrácii väčšieho množstva ľudí, je dôležité 

zabezpečiť účinné opatrenia, aby sa prenosu tohto ochorenia zabránilo. 

Účelom krízového plánu je stanoviť postup, ktorým sa spoločnosť bude riadiť  v prípade 

výskytu  ochorenia COVID-19 u zamestnanca spoločnosti, definovať súbor  prijatých alebo 

plánovaných preventívnych protiepidemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.  

 

2. Všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia 

 Často a dôkladne si umývať ruky s použitím mydla a teplej vody po dobu najmenej 20 

sekúnd (pred konzumáciou jedla, nápojov, zapálením si cigarety, po použití toalety, po 

vystúpení z hromadného dopravného prostriedku, pred a po pobyte na mieste 

s veľkým počtom ľudí, po kýchaní, fúkaní nosa ...); 

 Ak nie je k dispozícii teplá voda a mydlo, tak použiť dezinfekčný prostriedok na báze 

alkoholu (najmenej 60%); 

 Nosiť rúško alebo respirátor; 

 Pri kýchaní a kašľaní si zakryť nos a ústa jednorazovou vreckovkou alebo lakťovou 

jamkou – nekýchať a nekašľať do dlane ruky! 

 Používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré po použití zahodiť do koša; 

 Nedotýkať sa neumytými rukami tváre – nosa, úst, očí ani rúška; 

 Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, najmä ak majú príznaky nádchy, chrípky 

alebo iného respiračného ochorenia (kašeľ, kýchanie ...) - dodržiavať minimálne 2 

metrovú vzdialenosť/ odstup; 

 Vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciu ľudí; 

 Pravidelne dezinfikovať povrchy, pracovné plochy a pomôcky na pracovisku (ale aj 

v domácom prostredí) a to s použitím prípravkov na báze chlóru alebo alkoholu 

(vhodné je tieto prostriedky striedať); 

 Zabezpečiť dostatočné a pravidelné vetranie priestorov; 

 Sledovať svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ako horúčka, kašeľ, 

sťažené dýchanie, bolesti kĺbov, svalov, slabosť, únava ..., zostať doma a telefonicky 

kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a svojho zamestnávateľa. 

 

3. Zabezpečené preventívne opatrenia na pracovisku 

 Používanie rúšok u zamestnancov, v zmysle aktuálne platného Opatrenia Úradu 

verejného zdravotníctva SR  (ďalej ÚVZ  SR);   
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 Vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je umožnený len 

osobám  s prekrytými hornými  dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),  

 Pri vchode do prevádzky je aplikovaná  dezinfekcia na ruky, alebo jednorázové 

rukavice,  

 Na vstupe do prevádzky je viditeľne umiestnený  oznam  o povinnosti dodržiavania 

vyššie uvedených hygienických opatrení; 

 Informovanie zamestnancov o ochorení COVID-19 a preventívnych opatreniach, ktoré 

je potrebné dodržiavať: 

- označenie vstupu do objektu- "vstup len s prekrytými hornými dýchacími 

cestami (rúško, šál, šatka)",  

- vyvesené informačné letáky na vybraných miestach nad umývadlami vyvesený 

postup ako si správne umývať ruky; 

 Vykonáva sa časté vetranie priestorov prevádzky; 

 Dezinfekcia na ruky pre zamestnancov, časté a dôkladné umývanie rúk a dezinfekcia 

pokožky rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu (s obsahom najmenej 60 

%); 

 Zvýšená dezinfekcia priestorov, pracovných povrchov, pomôcok, 

a kontaktných/dotykových plôch, najmä kľučiek na dverách, oknách, a pod.; 

 V prípade tvorenia radu je dodržaný odstup osôb minimálne 2 m; 

 Počet zákazníkov/klientov v prevádzke  v jednom okamihu neprekračuje koncentráciu  

jeden zákazník/klient na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre 

zákazníkov/klientov.  

 Plnenie všetkých povinností, nariadených aktuálnymi platnými Opatreniami ÚVZ SR;  

 Nahrádzanie osobného kontaktu na poradách, školeniach, realizáciou na diaľku 

prostredníctvom techniky (prostriedky informačnej techniky a pod.). Ak náhrada nie je 

možná, musia sa  splniť nasledovné podmienky: 

- v miestnosti, kde prebieha stretnutie sa zabezpečí dostatočné vetranie (okno), 

- zabezpečia sa rozostupy medzi jednotlivcami najmenej 2 metre,  

- pri vstupovaní aj pri opúšťaní miestnosti budú dodržiavané dvojmetrové 

rozostupy, 

- používanie  rúšok v zmysle aktuálne platného Opatrenia ÚVZ SR, 

- používanie  vlastných písacích potrieb každým zamestnancom, 

- vydezinfikovanie rúk alebo nasadenie jednorazových rukavíc pred vstupom, 

- skrátenie trvania takýchto stretnutí na čo najkratšiu dobu (max.15 minút), 

- pred začatím a po ukončením stretnutia vydezinfikovanie kľučiek, pracovných 

plôch, prípadne používaných pomôcok (napr. ovládač, klávesnica, stoličky 

a pod.). 

 Zabezpečenie zásady otvorených dverí- otvoriť dvere, kde je to možné, aby 

zamestnanci mohli voľne prechádzať a nemuseli chytať kľučky; 

 Kontrola zamestnancov spoločnosti v súvislosti s návratom z cudzích krajín v zmysle 

aktuálne platných Opatrení ÚVZ SR pri odôvodnenom podozrení (za odôvodnené 

podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, 

služobnú cestu, atď); 
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 Zavedenie osobitných organizačných opatrení na ochranu zdravia na pracovisku: 

- zdržanie sa sociálneho kontaktu zamestnancov na pracovisku; 

-  ak je to možné, dodržiavanie vzdialenosti zamestnancov viac ako 2 m, 

- rozmiestnenie zamestnancov tak, aby sa vylúčila možnosť sedenia 

zamestnancov oproti sebe; 

- zabezpečenie striedavej práce zamestnancov tak, aby na pracovisku bolo len 

taký počet  zamestnancov, aký  je nevyhnutný; 

- ak je to možné, v prípade zmenovej práce nepremiešavanie zamestnancov 

vykonávajúcich prácu na jednotlivých zmenách;  

- ak je to možné, zabezpečenie práce z domu; 

- obmedzenie kontaktu externých pracovníkov a ďalších osôb napr. dodávateľov 

(v maximálnej možnej miere) so zamestnancami spoločnosti (najmä 

v interiéroch).  

 Ak je to možné, vytvorenie prekážky, napr. plexisklo, ak to umožňuje daná činnosť; 

 Zrušenie služobných ciest (najmä do červených  okresov, do zahraničia....); 

 Zabezpečenie osobných ochranných pomôcok v prípade kontaktu s podozrivým 

prípadom (rúško/respirátor, pracovné okuliare/štít, jednorazové rukavice, jednorazový 

ochranný plášť atď.); 

 V závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie úprava organizácie  stravovania-  

zníženie počtu zamestnancov v jedálni/oddychovej miestnosti tak, aby bol 

v predmetnej miestnosti čo možno najnižší počet zamestnancov naraz; dodržiavanie 

odstupu v priestoroch jedálne/oddychovej miestnosti tak, aby bol dosiahnutý odstup 

min. 1 m (ideálne viac) od okolitých zamestnancov; ......  

 Sledovanie zdravotného stavu zamestnancov: 

- Meranie telesnej teploty: 

 Meranie telesnej teploty sa vykonáva certifikovaným bezkontaktným 

lekárskym teplomerom pred vstupom do zariadenia vo vyčlenenom priestore s 

vhodnými mikroklimatickými podmienkami. 

 Osoba, ktorá vykonáva meranie telesnej teploty, je povinná mať jednorazové 

rukavice a na prekrytie horných dýchacích ciest respirátor, resp. tvárové rúško, 

štít. 

 Odstup medzi dvoma osobami, ktoré čakajú na meranie teploty musí byť 

najmenej 2 metre, osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie tvárovým 

rúškom. 

 Teplomer je potrebné nasmerovať na stred čela, odporúča sa vzdialenosť 1-3 

cm od pokožky čela. Samotné meranie telesnej teploty vykonať podľa pokynov 

výrobcu uvedených v návode na použitie daného teplomera. 

  Zabezpečí sa  pravidelná dekontaminácia teplomera podľa odporúčania 

výrobcu. 

 Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí:  

a) zvýšená telesná teplota (do 38°C)*, osoba sa odošle do domácej izolácie s 

odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho 

zhoršenia zdravotného stavu osoba telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho 

lekára alebo linku 112. 

 *postup- ak je nameraná zvýšená teplota (napr. viac ako 37 °C ale 

menej ako 38 °C) je potrebná izolácia zamestnanca (do izolačnej miestnosti- 
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kanc.č. 63) a opakovane odmerať teplotu po 5 - 10 - 15 minútach, ak teplota 

bude stúpať, je potrebné zamestnanca poslať domov do domácej izolácie 

a poučiť ho, aby sledoval svoj zdravotný stav a aby kontaktoval svojho 

ošetrujúceho lekára, následne informuje zamestnávateľa o postupe, aký zvolil 

jeho všeobecný lekár. 

b)  telesná teplota 38°C a viac, v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa 

osoba odošle buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj 

zdravotný stav a telefonicky kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v 

prípade náhleho zhoršenia alebo život ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri 

dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ bez odkladu kontaktuje 

linku 112. 

O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň 

sa táto skutočnosť hlási vedeniu pracoviska/zamestnancovi krízového riadenia. 

- Sledovanie príznakov respiračného ochorenia (napr. respiračné 

ochorenie, kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesti svalov) 

u zamestnancov počas pracovnej doby. Postup pri výskyte príznakov 

ochorenia u zamestnancov je popísaný v bode 6. 

 

4. Vstup cudzích osôb do spoločnosti 

Pri vstupe cudzích osôb na pracovisko-  externí pracovníci, dodávatelia a pod.: 

 Externé vstupujúce osoby musia mať prekryté horné cesty dýchacie; 

 Pred vstupom si osoba vydezinfikuje ruky, prípadne nasadí rukavice; 

 Je obmedzený styk zamestnancov s externe prichádzajúcimi osobami pri dodávke 

alebo odoberaní tovaru, na maximálnu možnú mieru (napr. podateľňa..a pod.); 

 Externe prichádzajúcim osobám, ktoré dodávajú tovar sa povoľuje vstup a zdržiavanie 

sa len na vyhradenom/určenom mieste (pokiaľ je to možné, vo vonkajšom prostredí 

prevádzky);  

 Ostatní externí pracovníci- povoľuje sa vstup a zdržiavanie sa len na miestach 

určených/dohodnutých so zamestnávateľom, resp. zamestnancom krízového riadenia; 

 Každá cudzia osoba prichádzajúca do spoločnosti musí používať vlastné pero; 

 Meranie telesnej teploty pri vstupe do spoločnosti; 

 Prehlásenie, či vstupujúca osoba nebola v kontakte s potvrdeným alebo 

pravdepodobným prípadom COVID-19. Ak spĺňa aspoň jednu z uvedených 

podmienok, nebude jej umožnený vstup do objektu/areálu spoločnosti; 

 Vyčlenenie WC určeného pre externých pracovníkov. 

5. Podozrenie na výskyt príznakov ochorenia COVID-19 u zamestnanca počas 

výkonu práce 

V prípade podozrenia, že niektorý zo zamestnancov môže byť nakazený koronavírusom 

(osoba má príznak, napr.: kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hlavy, kĺbov, svalov, 

prípadne hrdla, pocit slabosti, náhle zvýšenie telesnej  teploty...) je potrebné postupovať 

nasledovne: 

 Osoba s príznakmi je okamžite odoslaná domov do domácej izolácie a je poučená, aby 

kontaktovala svojho ošetrujúceho lekára, ktorý ďalej posúdi zdravotný stav. O ďalšom 



Matica slovenská, Pavla Mudroňa 1, 036 01  Martin 

6 
 

postupe, ktorý určí lekár, bude zamestnanec bezodkladne informovať svojho 

zamestnávateľa, resp. zamestnanca krízového riadenia; 

 Ak je osoba v nepriaznivom zdravotnom stave, ktorý si vyžaduje okamžité riešenie,  

privolá sa záchranná zdravotná služba na tiesňovej linke (155 alebo 112), tá bude 

informovaná o podozrení na infekciu koronavírusom, a všetky osoby ďalej postupujú  

podľa nariadených inštrukcií. Do doby príchodu záchrannej zdravotnej služby je 

zamestnanec v izolácii s neustálym dohľadom osoby, ktorá je plne vybavená OOP 

(rúško/respirátor, rukavice, okuliare/štít, ochranný plášť). Ako izolačná miestnosť t.č. 

slúži: kancelária číslo 63. Tá je vybavená vyššie uvedenými  osobnými ochrannými 

prostriedkami.  

V prípade stretu podozrivého z nákazy s ďalšími zamestnancami spoločnosti pri 

opúšťaní pracoviska, alebo izolačnej miestnosti, sú tieto osoby vybavené rúškom, 

okuliarmi a rukavicami.   

 Po tom, ako zamestnanec podozrivý z nákazy opustí pracovisko, zabezpečí sa 

dôkladná dezinfekcia priestorov, najmä tých, v ktorých sa zamestnanec pohyboval, 

vrátane izolačnej miestnosti.  

 O zamestnancoch, ktorí boli odoslaní do domácej izolácie, alebo im bola privolaná 

záchranná zdravotná služba, sa vedie evidencia a táto skutočnosť sa nahlasuje 

zamestnávateľovi (personálny útvar), resp. zamestnancovi krízového riadenia 

(určených CO). 

 

6. Potvrdenie pozitívneho výsledku na ochorenie COVID-19 u zamestnanca 

V prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 na pracovisku u zamestnanca je potrebné 

postupovať nasledovne: 

 V prípade obdržania informácie o potvrdení ochorenia COVID-19 od zamestnanca, 

u ktorého bolo ochorenie potvrdené, je potrebné bezodkladne kontaktovať príslušný 

RÚVZ. O  pozitívnom prípade zamestnanca/ov na COVID-19 môže byť 

zamestnávateľ kontaktovaný aj  priamo od RÚVZ; 

 Zodpovedná osoba pracoviska identifikuje v spolupráci s RÚVZ v rámci 

epidemiologického šetrenia zamestnancov pracoviska, ktorí boli, alebo mohli byť, 

v kontakte so zamestnancom s potvrdeným ochorením COVID-19. 

 RÚVZ vydá pokyny pre pracovisko v súvislosti s pozitívnym výsledkom COVID-

19 u zamestnanca/-ov. Pokyny a nariadenia RÚVZ sú záväzné a prevádzka nimi 

riadi!!!  

Pokyn bude obsahovať aj inštrukcie k osobám v priamom resp. nepriamom kontakte 

s nakazeným zamestnancom, a tiež opatrenia, ktoré je potrebné vykonať na pracovisku 

(napr. dezinfekcia prevádzky). Zároveň je potrebné dodržiavať na pracovisku 

všeobecné preventívne opatrenia na zabránenie šírenia kvapôčkovým nákazám 

uvedené v úvode tohto dokumentu. 
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7. Návrat na pracovisko po ukončenia domácej izolácie 

Po ukončení domácej izolácie v súvislosti s koronavírusom (podľa pokynov príslušného 

RÚVZ) bude zamestnanec pri nástupe do práce informovaný o všeobecných preventívnych 

opatreniach a špecifických opatreniach vykonávaných zamestnávateľom. 

Zamestnanec musí aj naďalej sledovať svoj zdravotný stav (rovnako ako aj ostatní 

zamestnanci v rámci prevencie) a v prípade výskytu prejavov ochorenia musí ostať doma 

a kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a svojho zamestnávateľa. 

 

9. Zoznam príloh 

 

Príloha č. 1  Osobné ochranné prostriedky  
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