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Usmernenie pre zamestnávateľa – podozrenie
alebo potvrdený prípad COVID - 19
Aktuálna epidemiologická situácia vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobuje situácie, na ktoré sme
doposiaľ neboli navyknutí a pripravení. So zvyšujúcim číslom potvrdených prípadov nákazy na našom
území sa aj Vy, naši klienti, obraciate na nás s otázkami, čo robiť v prípade, že je na pracovisku
zamestnanec, ktorý vykazuje známky ochorenia, prípadne zamestnanec, ktorý bol v kontakte
s nakazeným alebo mu bola potvrdená nákaza.
Doposiaľ neboli pre zamestnávateľov vydané žiadne usmernenia alebo pokyny, čo robiť v takom
prípade. Informácie v tomto mailingu sú odporúčané a odkonzultované s príslušnými RÚVZ.
Čo ak nameriate zamestnancovi teplotu pri vstupe na pracovisku?
Ak sa u zamestnanca pri vstupe na pracovisko zistí zvýšená telesná teplota (do 38°C),
zamestnanec sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav. V
prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu zamestnanec telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho
lekára alebo linku 112.
Ak sa u zamestnanca pri vstupe zistí 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.
Čo robiť, ak je na pracovisku zamestnanec, ktorý je podozrivý z nákazy COVID-19,
teda prejavuje typické príznaky?
V prípade, že počas pracovnej zmeny zistíte, že u zamestnanca sa zhoršil zdravotný stav
a prejavuje príznaky ochorenia COVID – 19, zatelefonujte na príslušný Regionálny úrad verejného
zdravotníctva a jeho ošetrujúcemu lekárovi. Odkonzultujte danú situáciu a do presne určeného postupu
od kompetentných orgánov zabezpečte, aby bol zamestnanec izolovaný od ostatných
zamestnancov. Najvhodnejšie v samostatnej miestnosti, ktorá sa následne vyvetrá
a dôkladne sa dezinfikujú kontaktné plochy v celej miestnosti.
Čo robiť, ak sa u zamestnanca potvrdil COVID-19 a zamestnanec sa na pracovisku
vyskytoval?
Ak sa u zamestnanca pracujúceho na svojom pracovisku preukážu pozitívne výsledky na COVID-19,
takúto informáciu poskytne miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva
zamestnávateľovi a určí presné protiepidemické opatrenia, ktoré sa musia vykonať. Z hľadiska
protiepidemických opatrení v prvom rade zisťujú a určujú, či ďalšie osoby vyskytujúce sa na pracovisku
boli v úzkom kontakte s nakazeným zamestnancom.
Ak zamestnanci boli v úzkom kontakte s nakazenou osobou, zamestnanec príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva môže určiť rôzne protiepidemiologické opatrenia, v závislosti od úrovne
kontaktu s nakazeným.
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K týmto opatreniam patrí napr.:
➢
➢
➢
➢

Podrobenie sa povinnej 14 dňovej karantény, s vykonaním testov na ochorenie COVID-19;
Domáca izolácia;
Obmedzenie pracovných činností, ako je napr. skrátenie pracovnej doby;
Vytvorenie viacerých menších pracovných skupín, aby sa tak zabránilo práci vo veľkých
kolektívoch a miešaniu zamestnancov v rámci skupín.
Ide o príklady opatrení, avšak tie podľa charakteru firmy a iných okolností určí príslušný RÚVZ.

Z Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením
COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 pod č. OE/791/86973/2020 vyplýva:
Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19;
Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 (napr. podaním
rúk);
Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením COVID-19
(napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek);
Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút;
Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s
prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre;
Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad COVID-19
alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných
OOPP alebo s možným porušením OOPP
Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu COVID-19,
spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v
ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačuje rozsiahlejšiu
expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci cestujúci v lietadle sa môžu považovať za
osoby v úzkom kontakte).
Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície):

➢
➢
➢

Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola
vzdialená viac ako 2 metre;
Osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút
a bola vzdialená menej ako 2 metre;
Osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy.

V prípade vydania oficiálneho usmernenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR,
podrobnejších informácií, Vás budeme opätovne informovať o aktuálnej situácii.

Zdroje:
www.uvzr.sk
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