
 

Odporúčanie pre zamestnávateľov pri prevencii COVID – 19 na pracovisku 

 

 
1. Preventívne opatrenia: 

- Informovanie zamestnancov o príznakoch ochorenia 

- Meranie telesnej teploty pred vstupom na pracovisko 

- Používanie osobných ochranných prostriedkov na pracovisku – rúško, rukavice, 

dezinfekcia rúk, jednorázové utierky na ruky 

- Dodržiavanie odstupu medzi zamestnancami 

- Obmedzenie kolektívnych kontaktov na pracovisku (zasadačky, kancelária, jedálne, 

výrobná plocha) 

- Zasadačky a jedálne – používať princíp alternatívneho sedenia – stoly v jedálni 2 m 

vzdialenosť, pri sedení každá druhá stolička voľná... 

- Zabezpečiť aby pri príchode a odchode na pracovisko a pri obednej prestávke nedošlo 

k nahromadeniu veľkého počtu zamestnancov – rozdeliť pracovníkov z jednej zmeny 

na menšie skupinky, určiť časové intervaly pre tieto skupinky 

- Pri kolektívnej doprave do zamestnania zdvojnásobiť kapacitu prepravy tak, aby 

zamestnanci sedeli striedavo na sedadlách 

- Zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu pracovných plôch a sociálnych zariadení 

- Sociálne zariadenia vybaviť tekutým mydlom a jednorázovými utierkami 

- Zabezpečiť časté a intenzívne prirodzené vetranie 

- Obmedziť používanie klimatizácie, zabezpečiť pravidelnú výmenu a údržbu filtrov 

v zariadené vzduchotechniky 

 

2. Zamestnanec, ktorý bol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou na COVID 19 

- Oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi 

- Nenastúpi do práce , oznámi skutočnosť ošetrujúcemu lekárovi a príslušnému RÚVZ 

- Ostáva doma v 10-dňovej karanténe a požiada ošetrujúceho lekára o vypísanie 

karanténnej PN a RÚVZ o objednanie na test ( najskôr na 5 deň od posledného kontaktu 

s pozitívnou osobou) 

- V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktuje ošetrujúceho lekára  

- V prípade, že bol test negatívny bez opakovaného vyšetrenia sa ukončuje karanténa po 

10 dňoch   

- V prípade pozitívneho testu poskytne zoznam úzkych rodinných kontaktov aj kontaktov 

na pracovisku 

- V prípade pozitívneho testu  karanténa trvá do 10. dňa od dátumu vykonania testu bez 

opakovaného vyšetrenia   

- Osoby určené ako úzky kontakt nenastúpia do práce, oznámia túto skutočnosť 

zamestnávateľovi a ošetrujúcemu lekárovi 

  

3. Zamestnanec s príznakmi COVID na pracovisku  

- Zamestnanca umiestniť do izolačnej miestnosti, sprevádzajúca osoba musí používať 

OOPP 

- Podľa závažnosti zdravotného stavu sa osoba buď odošle do domácej izolácie alebo pri 

závažnom stave zamestnávateľ kontaktuje 155 

- Zamestnávateľ určí všetky osoby v úzkom kontakte s chorou osobou  

- Zabezpečiť dezinfekciu pracovných priestorov, v ktorých sa pohybovala chorá osoba 

- Osoby v úzkom kontakte s chorou osobou ostávajú v domácej karanténe a kontaktujú 

svojho ošetrujúceho lekára  



- V prípade, že zamestnávateľ zamestnáva osoby, ktoré prechodne bývajú na ubytovni, 

zabezpečí v spolupráci s ubytovateľom izoláciu osôb, ktoré boli v úzkom kontakte 

s chorou osobou vrátane zabezpečenia všetkých základných životných potrieb pre 

osoby v izolácii 

- Zamestnávateľ poskytuje súčinnosť RÚVZ pri vykonávaní protiepidemických opatrení 

 

 

 

Definícia úzkeho kontaktu na pracovisku:  

- Počas obdobia posledných 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou 

osobou 

- Kontakt s pozitívnou osobou dlhšie ako 15 minút do 2 metrov bez 

použitia OOPP (rúška) 

- kontakt s pozitívnou osobou v uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút 

(zasadacia miestnosť, čakáreň, denná miestnosť, šatňa) 

- spolucestujúci vo vzdialenosti dvoch sedadiel 
 

 


