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1 Účel  pandemického plánu  
Účelom pandemického plánu je vymedziť povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov 
v rôznych fázach šírenia ochorenia COVID 19. 
 
 

2 Charakteristika ochorenia 
 

Koronovírus SARS-COV-2 je akútna respiračná infekcia spôsobená koronavírusom 
(pleomorfným RNA vírusom), ktorá sa prenáša z človeka na človeka primárne vzdušnou cestou.   
Spôsob prenosu: nový koronavírus SARS-CoV-2 je respiračný vírus. K prenosu dochádza 
predovšetkým kontaktom s infikovanou osobou, ktorá najmä pri hovorení, kašľaní a 
kýchaní šíri infekčné kvapôčky do svojho okolia. Prenos je možný tiež predmetmi čerstvo 
kontaminovanými sekrétmi infikovaného človeka. Vírus sa podarilo izolovať zo vzoriek 
odobratých z dolných dýchacích ciest, ale aj zo sterov z nosohltana aj hrdla, v sére, krvi, v 
slinách, v moči a v stolici.  
  
Príznaky ochorenia: 

 horúčka nad 38°C  
 kašeľ  
 sťažené dýchanie  
 bolesť svalov  
 bolesť hlavy  
 únava, malátnosť  
 strata čuchu a chuti  

 
Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2 až 14 dní, môže byť aj dlhší. Medián inkubačného 

času je 5 až 6 dní. Za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi. 
Osoba je infekčná už pred nástupom prvých príznakov. 
 
 

3 Povinnosť  zamestnancov  v prípade výskytu ochorenia, alebo podozrenia na 
ochorenie COVID 19   

 
Ak zamestnanec má potvrdené ochorenie COVID-19 alebo existuje podozrenie, že je 

nakazený vírusom, ktorý spôsobuje COVID-19, oznámi bezodkladne uvedenú skutočnosť 
zamestnávateľovi – riaditeľovi divadla, prípadne na telefónne čísla 0534173270, 4173281 
(PaM pracovník). 

 
1. Zamestnanci SD, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19, boli pozitívne 

testovaní na PCR testom na COVID 19, sú v karanténe počas choroby, po dobu 
nariadenú ošetrujúcim lekárom. Zamestnanec sa riadi pokynmi svojho 
ošetrujúceho lekára,  ostáva na PN, kým nedostanete pokyn na ukončenie 
domácej karantény od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo RÚVZ. 
 

2. Zamestnanci SD, u ktorých existuje podozrenie na ochorenie na COVID 19 sú : 
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- tí, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou, ktorá má ochorenie COVID 19,  po 
absolvovaní PCR testu oznámia výsledok zamestnávateľovi, sú v karanténe po 
dobu nariadenú lekárom 

- dohľadané kontakty RÚVZ v rámci epidemiologických šetrení (napr. po účasti 
na hromadných podujatiach, rodinných oslavách atď) po absolvovaní PCR 
testu oznámia výsledok zamestnávateľovi, sú v karanténe po dobu nariadenú 
lekárom  alebo RÚVZ   

- tí, ktorí sa vrátili z tzv. rizikových krajín, sú v domácej izolácii,  po absolvovaní 
PCR testu oznámia výsledok zamestnávateľovi, sú v karanténe po dobu 
nariadenú lekárom  alebo RÚVZ   

- tí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa vrátila z tzv. červených 
rizikových krajín, sú v karanténe po dobu určenú RÚVZ, ak im je nariadené 
absolvovať PCR test, výsledok oznámia zamestnávateľovi  
 
 

 
4 Nástup zamestnanca do práce po dovolenke, príp. ceste do zahraničí  

 
S účinnosťou od 20. júna 2020 (06:00) platí opatrenie, ktoré umožňuje pricestovať 

na Slovensko zo zahraničia bez nutnosti povinnej 14-dňovej karantény. Prechod cez hranice 
bez obmedzení sa týka osôb, ktoré pricestujú zo zdravotne menej rizikových krajín. 

Zoznam menej rizikových krajín je uvedený a pravidelne aktualizovaný na stránke 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR:  
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach 

Všetkým osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas 
predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v zozname (riziková krajina), sa 
nariaďuje, aby sa telefonicky alebo elektronicky prihlásili na miestne príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva, ktorý im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ho s 
pravidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochorenie COVID-19. 
Jednou z možností elektronického prihlásenia je vyplnenie formuláru na 
stránke https://korona.gov.sk/ehranica/. Vo formulári, okrem iného, treba uviesť aj 
svoje telefónne číslo, miesto plánovanej izolácie a ošetrujúceho lekára. Na základe týchto 
údajov príslušný RÚVZ objedná prichádzajúcich na laboratórnu diagnostiku ochorenia 
COVID-19. 

Izolácia v domácom prostredí je osobe nariadená až do obdržania negatívneho 
výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie 
COVID-19 sa musia podrobiť najskôr v piaty deň izolácie. Počas domácej izolácie sa táto 
nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. 

Ak zamestnanec v posledných 14 dňoch navštívil rizikovú krajinu, ktorá je členom 
EÚ, domáca izolácia sa môže skončiť dovŕšením 10. dňa aj bez negatívneho výsledku 
testovania na ochorenie COVID-19, avšak len vtedy, ak sa počas izolácie neobjavili príznaky 
respiračného ochorenia. V prípade rizikových krajín, ktoré nie sú členom EÚ, táto možnosť 
neplatí. 

Ak je naozaj nevyhnutné cestovať na dovolenku mimo Slovenska, pred odchodom 
by sa zamestnanci mali informovať o vývoji situácie v súvislosti   s COVID-19 v danej 
krajine a zvážiť všetky lokálne obmedzenia a pravidlá cestovania. 
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V prípade návratu z dovolenky alebo cesty z krajín uvedených v zozname zdravotne 
bezpečných krajín resp. menej rizikových krajín, je stále potrebné, aby sa zamestnanec 
správal zodpovedne a dbal na účinné hygienické opatrenia ako je dôkladné umývanie rúk, 
sociálny dištanc od cudzích osôb, respiračná hygiena, nosenie rúšok. Pri akomkoľvek 
podozrení zamestnanca na príznaky respiračného ochorenia alebo možnosti kontaktu 
s infikovanou osobou, zamestnanec ihneď kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára 
a oboznámi ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky 
a liečby. 

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia 
č. OLP/6850/2020 z 28. 8. 2020 bude vzťahovať povinnosť izolácie v domácom prostredí, 
budú povinní kontrolovať aj ich zamestnávatelia. Zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť 
preukázať splnenie povinnosti absolvovania izolácie v domácom prostredí napríklad 
negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách na území SR alebo iným 
dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, alebo potvrdením o 
prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní, prípadne preukázaním sa platnou 
výnimkou z uvedených povinností udelenou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky. Ak sa táto osoba nebude schopná uvedeným preukázať, prevádzkovateľ 
bude povinný toto oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých 
priestorov pracoviska alebo prevádzky. Prevádzkovateľ nie je povinný požadovať 
preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých 
má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla. 

 
Za odôvodnené podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni 

pracovného voľna, služobnú cestu, atď. Zamestnanec, prípadne iná osoba (ako hosťujúci, 
alebo hosť), vstupujúca do priestorov Spišského divadla bude povinná vyplniť čestné 
prehlásenie ( príloha č.1), zodpovedné informátorky a za legislatívne procesy a evidenciu 
personálny a mzdový pracovník. 
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5  Fázy preventívnych opatrení pandemického plánu 
 
Zelená fáza predstavuje stav, kedy zamestnávateľ neeviduje na pracovisku osobu s 

podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19.  
Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má  zamestnávateľ v evidencii zamestnanca 

alebo sa na pracovisku vyskytla osoba s podozrením na ochorenie COVID-19.   
 Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu potvrdeného prípadu 

COVID-19 u zamestnanca, alebo osoby, ktorá bola v úzkom kontakte na pracovisku                
so zamestnancami.  

Semafor a jeho použitie manažuje Krízový štáb  na základe vyhodnotenia 
epidemiologickej situácie alebo v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov (najmä RÚVZ 
a ÚVZ SR). 

 

6 Zelená fáza  
 
Zelená fáza predstavuje stav, kedy zamestnávateľ neeviduje na pracovisku osobu s 

podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19. Zamestnávateľ 
zabezpečuje preventívne opatrenia na pracovisku podľa opatrení ÚVZ SR. 
 

6.1 Vstup na pracovisko - zamestnanci 

6.1.1 Sociálny odstup 
Pri vstupe na pracovisko dodržiavať odstupy.  Sociálny odstup  je jedným z najúčinnejších 
spôsobov ako znížiť žírenie choroby. Jej cieľom je minimalizovať blízky kontakt  ostatnými, 
vrátane: 

- vyhýbania sa bežným pozdravom (ako je napr. potrasenie rukou) 
- udržiavania vzdialenosti najmenej 2 dĺžky ramien od ostatných (t.j. približne 

2 metre) 

6.1.2 Umývanie rúk 
Každý zamestnanec si pri vstupe na pracovisko bezodkladne umyje ruky mydlom a teplou 
vodou najmenej 20 sekúnd, ideálne 40 – 60 sekúnd. Po umytí použiť jednorazovú utierku.  
Ruky si zamestnanec umýva viackrát za deň. Ruky je potrebné umývať najmä pred 
konzumáciou jedla, po každom použití toalety, po manipulácií s odpadom a odpadkovým 
košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť 
dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu. 
 
Pravidlá pre čisté ruky: 

 Každé umývanie rúk má trvať ideálne 40 – 60 sekúnd 
 Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla 
 Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky 

na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne 
 Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite 

prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani 
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 Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne 
 Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne 
 Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou  

 
Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu: 

 naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk 
 preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov 

a opačne 
 trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne 
 uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň 
 krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne 
 spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne 
 keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované. 

 

6.1.3 Používanie rúšok  
 
Ochrana dýchacích ciest zabraňuje prieniku vírusov do dýchacích ciest zdravého človeka                  
a umožňuje zachytávanie infekčných kvapôčok z dýchacích ciest chorého človeka.  

 Zamestnanci používajú ochranné rúška na základe aktuálne platného „Opatrenia 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 
zdravia“.  

 V prípade oranžovej a červenej fázy na pracovisku  sú používané povinne. 
 

Správne použitie tvárového rúška 
 Pred použitím rúška je potrebné očistiť ruky dezinfekčným prostriedkom alebo 

vodou a mydlom.  
 Rúško nasadiť na tvár tak, aby zakrývalo ústa a nos. Dbať na to, aby medzi rúškom                                 

a tvárou neboli medzery. Na vrchnej časti rúška sa nachádza drôtik, ktorý zabezpečí 
lepšie zafixovanie rúška k nosu !  

 Nedotýkať sa rúška počas používania! Ak ste sa ho dotkli, je potrebné si 
vydezinfikovať alebo umyť ruky.  

 Tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové ak je poškodené, vlhké alebo špinavé. 
Jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie. 

 Odstránenie tvárového rúška 
 Tvárové rúško sa odstraňuje tak, že sa chytí v zadnej časti (odviažu sa šnúrky, alebo 

sa uchopia gumičky, ktoré fixujú rúško za ušami).  
 Tvárové rúško neodstraňujeme tak, že ho chytíme na prednej strane !  
 Použité rúško sa vyhodí do nádoby, ktorá je uzavretá.   
 Ruky umyť mydlom a vodou alebo vydezinfikovať alkoholovým dezinfekčným 

prostriedkom.   
 Zamestnanci, vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, môžu byť bez 

prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka ak sú 
od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, 
ktorý sa nachádza na pracovisku sám. 
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6.2 Dezinfekcia priestorov 
 
Zahŕňa pravidelnú mechanickú očistu s následným použitím dezinfekčných prostriedkov 
s virucídnym účinkom v priestoroch: 

 Pracovné miesto – dotykové plochy, pracovné nástroje zabezpečuje zamestnanec 
pravidelne a po ukončení pracovnej činnosti 

 Spoločné priestory – šatne, toalety, kuchynky 
 Služobné vozidlo 

6.3 Hromadné podujatia  
 
Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné 
povinnosti: 
 
1. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 
 

2.  zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových 
plôch (napr.: kľučky, zábradlia, pulty) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným 
prostriedkom s virucídnym účinkom. Dezinfekciu dotykových plôch vykonávať pred 
každým predstavením. 
 

3. zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si 
ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk, 
 

4. zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho 
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba 
povinná zostať v domácej izolácii, 
 

5. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: 
o ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného 
podujatia, 

o pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 
jednorazových papierových obrúskov, 

o zákaz podávania rúk, 
 

6. pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného 
podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre 
osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby školiace voči osobám školeným, a 
iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi 
zúčastnenými osobami nie je možné dodržať, 
 

7. Vo vnútorných priestoroch sály zabezpečiť sedenie obecenstva tak, že musí ostať vždy 
jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch 
alternovať, (šachovnicové sedenie), Tomuto prispôsobiť aj prípadný predaj vstupeniek. 
Pokiaľ je pre účasť na hromadnom podujatí potrebná vstupenka alebo iný obdobný 



Pandemický plán 
 

 9 

doklad, odporúča sa jej predaj účastníkom iba online spôsobom. Organizátor 
hromadného podujatia v interiéri  musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet 
osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí. Maximálny počet osôb na 
akcii určuje ÚVZ SR podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, t.č. do 500 osôb. 
 

8. V prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný 
vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup. Organizátor 
musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na 
hromadnom podujatí. Maximálny počet osôb na akcii určuje ÚVZ SR podľa aktuálnej 
epidemiologickej situácie, t.č. do 1000 osôb. Organizátor je povinný pred akciou overiť 
tento počet.  
 

9. Zabezpečiť rozostupy medzi osobami, s výnimkou pre: 
o rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti, umelcov 

vykonávajúcich svoje povolanie, divákov v hľadisku, 
o Pre exteriérové podujatia (v sektore do 1000 ľudí)  musí na jednu osobu 

pripadať najmenej 5 m2 plochy sektoru, 
o Pre interiérové sektory, na jednu osobu musí pripadať najmenej 10 m2 plochy 

sektoru. 
 Zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim, ak 

sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C. 
 Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov 

 

7 Oranžová fáza 
 
V oranžovej fáze pre zamestnávateľ platia opatrenia pre zelenú fázu a nariadené sú  ďalšie 
opatrenia 
1. Zamestnávateľ   overí prítomnosť zamestnanca s podozrením na ochorenie na COVID 19 

na pracovisku za dobu posledných 14 dní, alebo od dátumu, kedy došlo ku kontaktu 
s ochorením na COVID 19. 

2. Ak zamestnanec nebol  počas uvedenej doby na pracovisku, zamestnávateľ  zabezpečuje 
štandardné preventívne opatrenia  podľa zelenej   na COVID 19. 

3. Ak sa zamestnanec zdržiaval na pracovisku, tak  zamestnávateľ zistí  úzke kontakty  
a bežné kontakty na pracovisku so zamestnancov podozrivým na ochorenie COVID 19  
za dobu posledných 14 dní, alebo od dátumu, kedy došlo ku kontaktu s ochorením na 
COVID 19 

4. Podľa charakteru činnosť zamestnanca podozrivého na COVID 19,  zamestnávateľ 
zabezpečí nasledovné opatrenia na pracoviskách do doby obdŕžania výsledku PCR testu: 

4.1. Prehodnotiť nutnosť prítomnosti úzkych kontaktov na pracovisku – možnosť  
nariadenia práce formou home office, nariadenia čerpania dovolenky, prekážka pri 
výkone práce na strane zamestnávateľa (60%, 80%..) 

5. Dezinfekciu priestorov  
6. Povinné používanie rúšok s prekrytím horných dýchacích ciest na pracoviskách, 

v interiéri budovy 
7. Kontrola  dodržiavania používania rúšok, sociálnych odstupov 
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8. Obmedzenie prezenčných pracovných stretnutí, mítingov a hromadných podujatí. 
9. Poučenie zamestnancov o sledovaní príznakov ochorenia a postupe pri ich zistení. 
10. Zamestnávateľ môže zabezpečiť testovanie vybraných  zamestnancov na RT-PCR. 

V prípade pozitivity a potvrdenia ochorenia u zamestnanca na COVID 19 zamestnávateľ 
postupuje podľa postupu v červenej fáze. V prípade negativity výsledku opatrenia 
pokračuje v opatreniach oranžovej fázy po dobu ukončenia karantény zamestnanca.  
 
 
 

8 Červená fáza 
 
V červenej fáze  platia všetky opatrenia pre zelenú fázu a oranžovú fázu a nariadené sú  
ďalšie opatrenia 
1. Zamestnávateľ overí prítomnosť zamestnanca s  ochorením na COVID 19 na pracovisku 

za dobu posledných 14 dní od nahlásenia ochorenia. 
2. Ak zamestnanec nebol  počas posledných 14 dní na pracovisku,  zamestnávateľ 

zabezpečuje štandardné preventívne opatrenia  na COVID 19 podľa zelenej fázy. 
3. Ak sa zamestnanec zdržiaval na pracovisku, tak zamestnávateľ zistí  úzke kontakty  

a bežné kontakty na pracovisku so zamestnancami  za dobu posledných 14 dní. 
4. Zamestnávateľ postupuje podľa pokynov RÚVZ 
5. Podľa charakteru činnosti zamestnanca chorého na COVID 19 zamestnávateľ zabezpečí: 

5.1. Prehodnotí  nutnosť prítomnosti zamestnancov na pracovisku, ktorým nebola 
nariadená karanténa RÚVZ – možnosť  nariadenia práce formou home office, 
nariadenia čerpania dovolenky, prekážka pri výkone práce na strane zamestnávateľa 

6. Zabezpečí dezinfekciu priestorov,  
7. Je povinné používanie rúšok s prekrytím horných dýchacích ciest na pracoviskách, 

v interiéri budov pre všetky osoby vyskytujúce sa v týchto priestroch 
8. Zabezpečia sa dostatočné  sociálne odstupy  na všetkých pracoviskách zamestnávateľa, 
9. Obmedzené sú alebo sú úplne zrušené prezenčné pracovné stretnutia, mítingy 

a hromadné podujatia 
10. Poučenie zamestnancov o sledovaní príznakov ochorenia a postupe pri zistení 
11. Zamestnávateľ môže zabezpečiť testovanie vybraných  zamestnancov na RT-PCR test.  
12. Opatrenia sa dodržiavajú do doby ukončenia karantény zamestnancov.  

9 Povinnosť zamestnancov počas nariadenej karantény 
 Zamestnanci musia zamedziť činnosti mimo svojho domu, s výnimkou nevyhnutnej 
lekárskej starostlivosti.  
 Zamestnanci sú povinní sledovať príznaky ochorenia, ak sa ochorenie zhoršuje, 
zavolať rýchlu lekársku pomoc príp. svojho ošetrujúceho lekára (sťažené dýchanie a pod. )  
 Pred návštevou lekára sa vopred zamestnanec ošetrujúcemu lekárovi  telefonicky 
ohlási. To pomôže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podniknúť kroky na 
zabránenie šírenia nákazy alebo vystavenia riziku nákazy iných ľudí. 
 Lekár hlási telefonicky výskyt choroby územne príslušnému regionálnemu 
hygienikovi regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Osoby, ktoré sú aktívne 
monitorované alebo sa sledujú individuálne, by sa mali riadiť pokynmi poskytnutými 
miestnym zdravotníckym zariadením alebo  zdravotníckymi pracovníkmi 
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 V prípade mimoriadnych zdravotných udalostí, volá na číslo 155 a informujte 
dispečing, že máte alebo môžete mať COVID-19.  
 Lekár rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví potvrdenie o dočasnej PN 
 
 
 
 
Pandemický plán schválený dňa 09.09.2020 na operatívnej porade. 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa 09.09.2020 
 
 
 
 
        Mgr. Mária Peklanská 
        poverená riadením SD 
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Príloha č. 1 Schéma návratu zo zahraničia 
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Príloha č. 2 ZÁZNAM O OBOZNAMENÍ  S DOKUMENTOM 
 

Meno Funkcia Dátum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Oboznámenie vykonal: _____________________ 
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Príloha č.3 

Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E 
 

Dole podpísaný 
Meno, priezvisko, titul : 
Narodený : 
Bytom : 
týmto čestne vyhlasujem, že som: 
  

1. Bol/a v posledných 14-tich dňoch v zahraničí? *      ÁNO          NIE 
 

1.1. Ak áno, uveďte dátum návratu  a krajinu:* 
 

1.2. V prípade, že ste boli v rizikovej krajine, absolvovali ste domácu izoláciu?* 
         ÁNO dňa         NIE 
 
1.3. Domáca izolácia bola ukončená po negatívnom  testom  RT-PCR * 

   
ÁNO dňa         NIE 

1.4. Domáca izolácia bola ukončená  po 10dňoch bez absolvovania RT-PCR* 
   

ÁNO dňa          NIE 
 

2. Bol/a ste v posledných 14-tich dňoch v kontakte s osobou s pozitívnym testom na 
COVID19? *                    ÁNO                           NIE  
  

3. V súčasnosti neprejavujem príznaky akútneho ochorenia ( nádcha, kašeľ, telesná 
teplota nad 37 °C, strata čuchu a chuti, hnačka, bolesti hlavy),  
 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej 
starostlivosti mi nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný 
dozor alebo lekársky dohľad).  

 
Som si vedomá/ý právnych následkov, ak sa preukáže nepravdivosť  
uvedených údajov.  

 
*označte zakrúžkovaním  
V..............................., dňa .................................... 
 
                             ........................................ 
                                                            vlastnoručný podpis 


