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ETP Slovensko
Zemplínska 15/A, 040 01 Košice

OPATRENIA PRE PRÍPAD NÁKAZY
KORONAVÍRUSOM COVID-19
Vážení kolegovia.
V záujme ochrany zdravia a života vás, vašich blízkych a našich klientov zavádzame jednotný postup
pre prípad nákazy koronavírusom COVID-19 v podmienkach ETP Slovensko.
A. Aby sme nákaze predišli, je potrebné dôsledne dodržiavať opatrenia nariadené krízovým štábom
SR, najmä:
1. obmedziť osobný styk na minimum a podľa možnosti využívať telefóny a informačné
technológie,
2. v prípade osobného styku s inou osobou nepodávať ruky a dodržiavať odstupovú vzdialenosť
2 metre,
3. pravidelne dezinfikovať plochy, ktorých sa ľudia dotýkajú (kľučky dverí, vodovodné batérie,
toalety, ...),
4. používať ochranné rúška (ak máte, tak ochranné respirátory) pri styku s inými osobami okrem
rodinných príslušníkov, ktorí s vami bývajú v jednom byte,
5. vyžadovať používanie rúšok aj od ostatných ľudí, keďže rúško je efektívne len vtedy, ak ho má
nasadený chorý človek,
6. nedotýkať sa rukami tváre,
7. čo najčastejšie si dôkladne umývať ruky mydlom a vodou.
B. V prípade, že sa stretnete s osobou vykazujúcou príznaky nákazy (kašeľ, dýchavičnosť,
malátnosť, pot na čele, ...):
1. postupujte tak, ako keby bola táto osoba nakazená,
2. dodržujte odstupovú vzdialenosť a nedotýkajte sa tejto osoby,
3. vyzvite túto osobu, aby si zakrývala tvár a nos rúškom alebo respirátorom,
4. odveďte túto osobu na voľné priestranstvo, aby sa prípadné vírusy v ovzduší nehomadili v
interiéri,
5. ak máte k dispozícii bezdotykový teplomer, odmerajte telesnú teplotu tejto osoby,
6. opýtajte sa, či dotyčný nebol v posledných 14 dňoch v zahraničí,
7. opýtajte sa, či dotyčný nebol v posledných 14 dňoch v styku s osobou, ktorá je umiestnená v
karanténe,
8. v prípade kladnej odpovede na jednu z vyššie uvedených otázok sa ospravedlňte, prerušte
osobný styk a dajte pokyn tejto osobe, aby kontaktovala linku RÚVZ (0918 389 841 pre
Košický kraj a 0911 908 823 pre prešovský kraj),
9. nakoniec si umyte ruky a vaše rúško vyperte na vysokej teplote a prežehlite ho žehličkou.
C. V prípade, že sa potvrdí nákaza koronavírusom v obci, kde pôsobíte:
1. prerušte všetky priame osobné styky s klientmi,
2. konzultujte ďalšie kroky s riaditeľkou, zástupcami samosprávy a RÚVZ (0918 389 841 pre
Košický kraj a 0911 908 823 pre Prešovský kraj)
3. umiestnite na vstupné dvere na pracovisko oznam o dočasnom uzatvorení prevádzky pre
osobný styk s možnosťami komunikácie na diaľku,
4. uzamykajte vchodové dvere na pracovisko.
D. V prípade, že ste prišli do styku s osobou, u ktorej bola potvrdená nákaza koronavírusom, a to
v priebehu 14 dní pred objavením sa prvých príznakov u tejto osoby:
1. informujte o tom zamestnávateľa,
2. vyhnite sa styku s kolegami,
3. neodkladne nastúpte do domácej karantény na 14 dní,
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4. ak to zamestnávateľ uzná za vhodné a potrebné, počas tejto karantény budete pracovať z
domu,
5. ak po uplynutí 14-dňovej domácej karantény nemáte žiadne príznaky koronavírusu, môžete sa
vrátiť do práce.
E. V prípade, že máte príznaky nákazy koronavírusom (kašeľ, dýchavičnosť, malátnosť, pot na čele,
...):
1. okamžite nastúpte do domácej karantény (alebo v nej zotrvajte, ak v nej už ste),
2. kontaktujte linku RÚVZ (0918 389 841 pre Košický kraj a 0911 908 823 pre Prešovský kraj),
3. v prípade, že máte príznaky nákazy, domáca karanténa končí až po negatívnom testovaní (nie
rýchlotestom) alebo po potvrdenom vyliečení.
F. V prípade, že ste pozitívne testovaný/-á na koronavírus COVID-19:
1. neodkladne to oznámte zamestnávateľovi,
2. doručte zamestnávateľovi e-mailom zoznam všetkých ľudí, s ktorými ste prišli do styku za
posledných 14 dní; u týchto ľudí, ak sú zamestnancami, bude zamestnávateľ postupovať
podľa bodu 4,
3. dodržujte liečebný režim počas práceneschopnosti.
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