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S prihliadnutím na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia 

COVID-19 v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine (JLF UK) v platnom znení, v súlade s príkazom rektora UK č. 14/2020 zo dňa 

3.9.2020 a v zmysle platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození 

verejného zdravia vydávam nasledovné  

 

Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiace s mimoriadnou 

situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 

 

 

1. Oddelenie prevádzky zabezpečí pri každom vstupe do jednotlivých objektov a pri 

vstupe na pracoviská možnosť dezinfekcie rúk (dávkovače na dezinfekciu) a priebežné 

dopĺňanie dezinfekčných prostriedkov, 

2. Pracoviská JLF UK sú povinné zabezpečiť dôkladné čistenie priestorov (dezinfekčné 

prostriedky na dezinfekciu priestorov si zabezpečujú pracoviská), pričom interval 

čistenia priestorov: 

o so zvýšeným rizikom prenosu infekcie (toalety, stravovacie zariadenia, 

telocvične, sprchy) a priestorov s vysokou frekvenciou osôb sa stanovuje 

minimálne 2x denne  

o bez zvýšeného rizika prenosu infekcie sa stanovuje minimálne 1x denne 

3. Pracoviská zabezpečia vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom 

a papierovými utierkami; za vybavenie spoločných hygienických zariadení zodpovedá 

Oddelenie prevádzky. 

4. Oddelenie prevádzky zabezpečí pre všetkých zamestnancov JLF UK  rúška na prekrytie 

horných dýchacích ciest, resp. ochranných štítov tváre.  

5. Zber údajov z dotazníka o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie 

posledných 14 dní, kontaktovanie zamestnancov a archiváciu údajov zabezpečuje 

Referát personálnej práce po dobu 1 mesiaca od uzavretia zberu. 

6. Pri organizovaní aktivít s hromadnou účasťou sa postupuje podľa pokynov ÚVZ SR, 

pričom JLF UK prijme také opatrenia, ktoré minimalizujú riziko prenosu infekcie. 

7. Vedúcim pracovísk sa odporúča, aby kontrolovali, či ich zamestnanci dodržali 

povinnosti ustanovené po návrate zo zahraničia v súlade s Opatrením UVZ č. 

OLP/6850/2020 a č. OLP/6911/2020 (izolácia v domácom prostredí ukončená 

negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie 

o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní). V prípade, ak zamestnanec 

pracoviska nie je schopný sa preukázať uvedeným, je vedúci pracoviska povinný túto 

skutočnosť oznámiť príslušnému RÚVZ, a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých 

priestorov JLF UK; vedúci pracoviska nie je povinný požadovať preukázanie 

uvedených povinností od všetkých zamestnancov, ale iba od tých, u ktorých má 

vedomosť, príp. odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla. Nadväzujúc na 

uvedené sa odporúča, aby vedúci zamestnanec podpísal zamestnancovi súhlas 

k čerpaniu dovolenky až po vyplnení údaja „miesto pobytu na dovolenke“ na 

dovolenkovom lístku. 
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8. Vedúci pracovísk sú povinní na svojich pracoviskách zabezpečiť, aby vo všetkých 

vnútorných priestoroch pracoviska bol dodržiavaný princíp R-O-R (rúško-odstup-ruky), 

s výnimkou zamestnancov vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak 

sú od seba alebo od iných osôb vzdialení min. 2 metre a s výnimkou zamestnanca, ktorý 

sa nachádza na pracovisku sám. 

9. Vedúci pracovísk zabezpečia, aby sa na všetkých pracoviskách, pokiaľ to prevádzkové 

podmienky umožňujú, často a intenzívne vetralo, prednostne prirodzeným vetraním. 

10. Oddelenie prevádzky zodpovedá za zabezpečenie vetrania v objektoch so 

vzduchotechnickým zariadením v súlade s opatrením UVZ č. OLP/7092/2020. 

11. Oddelenie prevádzky zabezpečí tlač a označenie infografikou všetky vstupy do 

vnútorných priestorov JLF UK; pracoviskám sa odporúča doplniť označenie priestorov 

podľa potreby, pričom označenie sa vykonáva v slovenskom a anglickom jazyku.  

 

Bližšie informácie sú priebežne zverejňované v príslušných častiach internetovej stránky Úradu 

verejného zdravotníctva SR:  

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf 

 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-

zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-

na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-

otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-

pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153 
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