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I. Časť: Predmet činnosti 
 

Postup je vypracovaný za účelom zabezpečenia preventívnych a krízových opatrení v čase 
pandémie COVID-19. Pandemický plán sa zameriava hlavne na zamedzenie šírenia 
infekcie medzi zamestnancami MŠK Púchov s.r.o. navzájom a medzi zamestnancami a 
občanmi / návštevníkmi MŠK Púchov s.r.o., s ktorými prišli do kontaktu. Cieľom 
Pandemického plánu je zabezpečenie pripravenosti zamestnancov na pandémiu akútnych 
respiračných ochorení (ďalej len „pandémia“), eliminácia zdravotnej záťaže, chodu MŠK 
Púchov s.r.o. a vybavovania stránok a návštevníkov, v spojitosti so zabezpečovaním 
ochrany verejného zdravia. 
 

II. Časť: Rozsah platnosti 
 

Pandemický plán (ďalej len “PL“) je platný pre všetkých zamestnancov MŠK Púchov s.r.o. 
 
 

III. Časť: Definície pojmov a použité skratky 
 

 Epidémia – nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na 
ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy. Je výskyt najmenej troch prípadov 
ochorenia, ktoré sú v epidemiologickej súvislosti. 

 Pandémia – rozsiahla epidémia z neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez 
ohraničenia v mieste, pričom býva postihnuté veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území. 

 Rizikové skupiny sú skupiny osôb populácie, u ktorých je predpoklad závažnejšieho 
priebehu ochorenia. Sú to napríklad v prípade COVID – 19 osoby vo veku 65 a viac 
rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického 
systému a osoby s oslabenou imunitou, deti a tehotné ženy. 

 Protiepidemické opatrenia – cielené opatrenia na predchádzanie vzniku alebo 
potlačenie už vzniknutých nákaz. 

 

IV. Časť: Zodpovednosti a právomoci 

Organizačne zodpovedný za implementáciu Pandemického plánu a jeho postupy je konateľ 
spoločnosti, ktorý organizuje a koordinuje činnosti v tejto oblasti v spoločnosti MŠK Púchov 
s.r.o.  ( ďalej aj „pracovisko“), a to vo vzťahu k zamestnancom ako i návštevníkom, s ktorými 
prichádzajú do každodenného kontaktu. Konateľ spoločnosti povinný informovať vedenie 
mesta o aktuálnom dianí v danej oblasti a odporúča primátorke postupy a činnosti súvisiace 
so zamedzením šírenia COVID-19. 
 
 
 
 
 



Povinnosti a úlohy zamestnávateľa: 
 
 zabezpečuje informovanosť zamestnancov o aktuálnom dianí, 
 zabezpečuje hĺbkovú dezinfekciu priestorov MŠK Púchov s.r.o., a ostatných 

pridružených pracovísk, 
 rovnako zabezpečuje každodennú dezinfekciu všetkých spoločných priestorov, 

toaliet, zasadačiek, kľučiek a pracovných stolov, 
 môže nariadiť povinné meranie teploty všetkých zamestnancov, návštevníkov  
 ( hráčov, trénerov, divákov, rodičov, rozhodcov) a ostatných osôb nachádzajúcich sa 

v priestoroch MŠK Púchov s.r.o. 
 zavedie sprísnené opatrenia v priestoroch MŠK Púchov s.r.o., a to v nadväznosti na 

aktuálnu pandemickú situáciu v regióne, 
 Zamestnávateľ pri vstupe na pracovisko požaduje od zamestnanca v 

pracovnoprávnom pomere preukázanie splnenia povinnosti (ak navštívil krajinu, 
ktorá nie je uvedená v zozname vydanom UVZ SR): 
 absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-

PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území 
Slovenskej republiky alebo  

 potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní 
 Zamestnávateľ nie je povinný požadovať preukázanie povinností uvedených 

v predchádzajúcom odseku od všetkých zamestnancov, 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, dovolenka, 
deň pracovného voľna, služobnú cestu, atď.). 

 

Povinnosti a úlohy zamestnanca: všetci zamestnanci sú povinní  
 po oboznámení sa s pandemický plánom a potom vždy pri návrate z dovolenky, zo 

zahraničia, alebo po účasti na hromadnom  podujatí, oslave, svadbe alebo inej 
podobnej udalosti, predložiť podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti /príloha 
4/, 

 sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:  
zvýšená teplota nad 37,5°  kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, 
únava, malátnosť,  strata chuti alebo čuchu ) a v prípade objavenia sa príznakov bez 
meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu, 

 v prípade pozitívneho testu na COVID-19 u zamestnanca alebo v prípade, ak bol 
zamestnanec v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou  bezodkladne 
telefonicky informovať svojho priameho nadriadeného a vedenie MŠK Púchov s.r.o. 
a tiež príslušný orgán regionálneho zdravotníctva a svojho obvodného lekára, 

 nosiť ochranné rúška, ak sú  osoby vo vzájomnej blízkosti, 
 rúška nemusia nosiť zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom 

priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, a rovnako 
zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám, 

 po umytí rúk si ich vydezinfikovať, predovšetkým pred jedlom a po kontakte 
s okolitými ľuďmi a kontaminovanými povrchmi. 
 
 
 
 



V. Časť: Popis priebehu a prenosu COVID-19 

 

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoY-2 z čeľade Coronaviridae, 
ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a 
MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť'. Ochorenie sa prejavuje najmä 
kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácii môže skončiť' 
úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní. Je potvrdený prenos koronavírusu SARS-CoY-2                  
z človeka na človeka. 
 
Vírus koronavírus COVID-19 je teraz považovaný za vírus s najvyšším rizikom vyvolania 
pandémie. Nový koronavírus 2019-nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie – 
vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV.  
  
Prenos je dokázaný z človeka na človeka. Prenos z materiálov prostredníctvom 
kontajnerovej dopravy alebo inej, neznamená riziko vzhľadom k tomu, že doprava trvá dlhší 
čas a prenos je možný len prostredníctvom živých organizmov. Ochorenie koronavírusom 
2019-nCOV sa šíri dýchacími cestami a výnimočne očami (spojivkami). Vírus je vysoko 
nákazlivý a zväčša je medzi ľuďmi šírený ako kvapôčková infekcia - priamym kontaktom, 
Môže byť taktiež šírený až do vzdialenosti 2 m kašľom a kýchaním. Nákazu možno prenášať 
prostredníctvom kontaminovaných povrchov, napríklad prostredníctvom kľučiek dverí, 
zábradlí a pod. Vírus môže na hladkých povrchoch prežívať krátku dobu a ostať infekčným 
za určitých podmienok (teplota, stála vlhkosť). Najčastejší prenos je prostredníctvom 
dýchacích ciest.  
 
Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla 
byt' v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-l9. Miera 
rizika infekcie závisí od úrovne expozície 
 
Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom 
ochorenia COVID-19 sa považuje: 
 osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad COVID-l9, 
 osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom COVID-l9 (napr. podaním 

rúk), 
 osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-l9 

(napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek), 
 osoba, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a > 15 minút;  
 osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť', čakáreň 

atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menej ako 2 metre, 
 osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu 

COVID-19, cestovní spoločnici alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia 
posádky. 

 
V začiatkoch sú príznaky podobné chrípke - horúčka, kašeľ,  dýchavičnosť, niekedy strata 
chuti a čuchu, pneumónia, v prípade komplikácii môže skončiť úmrtím. Toto ochorenie sa 
javí podobne ako iné mutácie vírusov a úmrtnosť pri týchto ochoreniach sa vyskytuje vždy. 
 
 

 



Školenie a informovanie zamestnancov 
 
Zamestnanci MŠK Púchov s.r.o. boli informovaní o obsahu a opatreniach Pandemického 
plánu. Súčasťou Pandemického plánu je oboznamovací list, kde zamestnanec svojím 
podpis potvrdí, že bol informovaný o jednotlivých bodoch a bude ho dodržiavať. Pandemický 
plán zašle osoba zodpovedná za jeho implementáciu – konateľ MŠK Púchov s.r.o., a to 
všetkým zamestnancom MŠK Púchov s.r.o do osobných emailových schránok alebo 
v tlačenej podobe prostredníctvo príslušných nadriadených na jednotlivých pracoviskách. 
Pandemický plán bude k dispozícií aj na webovej stránke MŠK Púchov s.r.o. 
 
Prispôsobenie sa Sanitačnému plánu mesta Púchov 
 
O Sanitačnom pláne (Príloha 1) boli v predstihu informovaní všetci zamestnanci MŠK 
Púchov s.r.o.. Zamestnanci prešli školením ohľadom pandémie a boli informovaní 
ohľadom nosenia ochranných prostriedkov a inštrukcií obsiahnutých v Sanitačnom pláne.  
 
Hlavnú zodpovednosť za dodržiavanie Sanitačného plánu má prevádzkar na jednotlivých 
prevádzkach v spolupráci a upratovačkami. 
 
Ochranné rúška na ústa a nos znižujú riziko infekcie prenášanej vzduchom, ale nechránia 
pred ďalšími zdrojmi ako je dotýkanie sa úst, nosu a očí kontaminovanými rukami a 
predmetmi. Aby bol účinok rúška efektívny, musí byt správne nasadené, t.j. zakrývať ústa 
aj nos.  
 
Vírusy sa môžu šíriť, ak sa zamestnanci dotýkajú svojich nosov, úst alebo očí rukami. 
Pozornosť zameraná na osobnú hygienu je preto základná. Časté a správne umývanie rúk 
významne znižuje riziko infekcie. Pre umývanie rúk sú odporúčané tekuté mydlá alebo 
saponátové prípravky. Tie by mali byť bez parfumu a pH neutrálne, aby čo najmenej 
poškodzovali ochranný kyslý plášť pokožky. Tuhé mydla nie sú odporúčané, lebo nie sú tak 
účinné, pretože neprenikajú do všetkých častí dlaní.  
 
Po umytí rúk musí nasledovať ich dezinfekcia, predovšetkým pred jedlom a po kontakte 
s infikovanými ľuďmi a kontaminovanými povrchmi. Za týmto účelom môžu byť použité 
komerčne dostupné dezinfekčné prostriedky navrhnuté na deaktiváciu vírusov.  

 
Povrchy, podlahy a všetky dotykové plochy najmä v spoločných priestoroch musia byť 
dezinfikované dezinfekčnými prostriedkami navrhnutými na deaktiváciu vírusov. Pri ich 
používaniu musia byť prísne dodržané pokyny výrobcu týkajúce sa doby pôsobenia a 
koncentrácie. 

 
Všetky zásoby materiálov musia byť vhodne skladované. Skladovanie ochranných rúšok 
/respirátorov musí byť zabezpečené na suchom mieste. Ochranné respirátory, príp. rúška 
musia byť skladované na zamknutom mieste, kam majú prístup iba určité osoby určené 
krízovým tímom. V priebehu prípravnej fázy je odporúčané určiť, kto a kde bude distribuovať 
zamestnancom ochranné vybavenie. Miesto výdaja musí byť ľahko prístupné pre 
zamestnancov.  
 
 
 



Hygienické opatrenia pri Sanitačnom pláne 
 
Intenzívnejšie upratovanie pracovných priestorov začína vydaním pokynu vyplývajúceho zo 
záverov zo zasadnutia Krízového štábu mesta Púchov, prípadne nariadením primátorky 
mesta. Upratovanie musí byť vykonávané v súlade so Sanitačným plánom (viď Príloha 1 - 
Sanitačný plán). Na dezinfekciu povrchov musia byť použité neagresívne dezinfekčné 
prostriedky odporúčané Národným referenčným centrom pre dezinfekciu a sterilizáciu. 
Upratovačky musia byť vybavené vode odolnými rukavicami. Musí byť nariadená denná 
výmena odevov (tričká, pracovné nohavice, a iné). 
 
 
Nasledujúce hygienické opatrenia musia byť prísne dodržiavané, aby sa obmedzilo šírenie 
vírusov: 

 ruky sa musia často umývať mydlom a dezinfikovať, 
 pri kašli a kýchaniu si zakrývať ústa, používať papierové vreckovky a byť pri tom 

stranou od ostatných, 

 následne si umyť ruky, 
 dodržiavať minimálnu vzdialenosť 2 m od ostatných ľudí, 
 vyhnúť sa fyzickému kontaktu, 
 použitú papierovú vreckovku okamžite vyhodiť do koša, 
 vyhnúť sa dotýkaniu tváre, očí, ústa a nosa rukami. 

 
Umyvárne v spoločnosti a všetky toalety musia byť vybavené zásobníkom na tekuté mydlo 
a dezinfekčný prostriedok, jednorazovými utierkami a odpadkovým košom. Tuhé mydla 
a spoločné látkové uteráky nesmú byť používané. Návod na umývanie a dezinfekciu rúk 
umiestniť na toaletách. 
 
Všetky miestnosti musia byť adekvátne vetrané oknami (najmä otvorením okien do 
prievanu). Dobre udržiavaná ventilácia a klimatizácia by mala zostať v prevádzke 
aj v priebehu pandémie. Miestnosti, v ktorých je klimatizácia, je často  nemožné vetrať iným 
spôsobom. Vypnutie klimatizácie vyvolá zvýšenie koncentrácie vírusov v miestnostiach, kde 
sú ľudia už postihnutý ochorením a vírus je šírený prostredníctvom kvapôčok a prachových 
častíc. Ostatní ľudia sa tak aj bez blízkeho kontaktu ľahšie nakazia. Keď klimatizácia funguje 
dobre, tak filtruje a riedi vzduch, čím významne znižuje koncentráciu vírusov vo vzduchu. 
V miestnostiach bez klimatizácie musí byť využité prirodzené vetranie (otvorenými oknami) 
ak to počasie dovolí, pričom dvere musia ostať zatvorené. Klimatizácia má byť vypnutá iba 
v izolačnej miestnosti a v lekárskej ordinácii, ak vedie do centrálnej klimatizácie, inak tu 
hrozí nebezpečenstvo šírenia vírusov. 
 

VI. Časť: Lekárske opatrenia 
Zamestnanci MŠK Púchov s.r.o., ak majú podozrenie, že sú nakazení a sú povinní okamžite 
kontaktovať svojho obvodného lekára. Predovšetkým ľudia s teplotou, kašľom, 
sťaženým dýchaním, bolesťou svalov, bolesťou hlavy, s príznakmi únavy, stratou 
chuti alebo čuchu sa musia vyhnúť pracovisku.  Ak sa príznaky objavia v práci, 
postihnutá osoba musí bezprostredne kontaktovať: 

1. priameho nadriadeného (prevádzkar), 
2. konateľa spoločnosti, 



3. okamžite kontaktovať svojho obvodného lekára.  
Postihnutá osoba /pacient/ sa musí vyhnúť kontaktu s inými osobami a nosiť ochranné 
rúško. 
Prevádzkar musí okamžite informovať konateľa spoločnosti o výskyte ochorenia. Musí byť 
dodržaná povinnosť informovať o prípade úrady, čo zabezpečí ošetrujúci lekár 
zamestnanca.  
 

VII. Časť: Prerušenie Pandemického plánu 
 
Konateľ spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. môže nariadiť prerušenie Pandemického plánu. 
Možnosti deaktivácie Pandemického plánu závisí na vývoji pandémie podľa rozhodnutia 
RÚVZ. Prevádzkari budú informovaní o konci pandémie a návratu do normálneho stavu.  
 

VIII. Časť: Záverečné ustanovenia 
 

Porušenie vnútorného predpisu sa bude považovať za porušenie pracovnej disciplíny. Tento 
predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha aktualizácii 
podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností. 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Ing. Štefan Ondrička  
                             konateľ spoločnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA 2: AKO SI SPRÁVNE UMÝVAŤ RUKY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA 3: SEMAFOR OPATRENÍ PRE ZAMESTNANCOV  
 
Jednotlivé postupy pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie a potreby 
prerušenia/obmedzenia pracovnej činnosti v rámci fungovania mestského úradu, mestskej 
knižnice a mestskej polície ( ďalej aj „ pracoviská „) sú rozdelené podľa fáz /zelená, 
oranžová a červená/. Zelená fáza predstavuje stav, kedy pracovisko nemá ani jedného 
zamestnanca podozrivého z nákazy COVID-19. Oranžová fáza  znamená situáciu, kedy 
má pracovisko podozrivého zamestnanca z nákazy COVID-19. Červená fáza nastáva 
vtedy, keď sú pozitívni najmenej dvaja zamestnanci.  
 

ORGANIZÁCIA POČAS ZELENEJ FÁZY 
 
Povinnosti a úlohy zamestnávateľa: 
 zabezpečuje informovanosť zamestnancov o aktuálnom dianí, 
 zabezpečuje hĺbkovú dezinfekciu všetkých priestorov, a ostatných pridružených 

pracovísk, 
 rovnako zabezpečuje každodennú dezinfekciu všetkých spoločných priestorov, 

toaliet, zasadačiek, kľučiek a pracovných stolov, 
 môže nariadiť povinné meranie teploty všetkých zamestnancov a návštevníkov, ktorí 

vstúpia do budovy,  
 zavedie sprísnené opatrenia v priestoroch MŠK Púchov s.ro., a to v závislosti od  

aktuálnej pandemickej situácie v regióne, 
 plní, vykonáva, zabezpečuje a kontroluje plnenie povinností a úloh, ktoré mu 

vyplývajú z opatrení ÚVZ SR a alebo miestne príslušného RÚVZ. 
 
Povinnosti a úlohy zamestnanca: všetci zamestnanci sú povinní  
 po oboznámení sa s pandemický plánom a potom vždy pri návrate z dovolenky, zo 

zahraničia, alebo po účasti na hromadnom  podujatí, oslave, svadbe alebo inej 
podobnej udalosti, predložiť podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti /príloha 4/, 

 sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov:  zvýšená 
teplota nad 37,5°  kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, 
malátnosť  strata chuti alebo čuchu ) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania 
telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad 
verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu, 

 nosiť ochranné rúška, ak sú  osoby vo vzájomnej blízkosti, 
 rúška nemusia nosiť zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom 

priestore, ak sú od seba alebo iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, a rovnako 
zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám, 

 zamestnanci, ktorí prichádzajú do denného kontaktu s návštevníkmi jednotlivých 
prevádzok sú povinní nosiť ochranné rúška alebo ochranný štít vo 
vnútorných priestoroch  

 po umytí rúk si ich vydezinfikovať, predovšetkým pred jedlom a po kontakte s okolitými 
ľuďmi a kontaminovanými povrchmi. 

 
 

ORGANIZÁCIA POČAS ORANŽOVEJ FÁZY 
 
Oranžová fáza nastáva v prípade podozrivého zamestnanca na COVID-19, či v prípade 
nariadenia RÚVZ SR. Nad rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť 
pracoviská na prechod do červenej fázy. 



 
V prípade, že:  

A. v mieste príslušný RÚVZ oznámi mestu podozrenie výskytu ochorenia 
u zamestnanca MŠK Púchov s.r.o., spoločnosť postupuje podľa nižšie uvedených 
krokov a čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne príslušnému RÚVZ, 

B. zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom nadriadenému , že je u neho 
podozrenie na ochorenie COVID-19:  

 v prípade ak RÚVZ neskontaktuje mesto do 48 hodín, spoločnosť MŠK 
Púchov s.r.o. kontaktuje miestne príslušné RÚVZ a informuje o podozrení 
u zamestnanca,  

 spoločnosť MŠK Púchov s.r.o následne postupuje podľa nižšie uvedených 
krokov a čaká na pokyny, poskytuje plnú súčinnosť mieste príslušnému RÚVZ. 

Pri podozrení na ochorenie COVID-19 v prípade zamestnanca: 
 
Podozrivý zamestnanec preruší dochádzku do práce a spoločnosť MŠK Púchov s.r.o  
do usmernenia RÚVZ, alebo výsledkov RT-PCR testu preruší dochádzku do práce iným 
úzkym kontaktom zamestnanca na pracovisku. 
 
Ak je podozrivý zamestnanec podrobený RT-PCR testu a výsledok je:  

 Negatívny, dochádzka do práce sa obnovuje pre všetkých zamestnancov, ktorým 
bola prerušená dochádzka do práce. Podozrivého zamestnanca ďalej manažuje 
RÚVZ, ostatní zamestnanci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, 

 Pozitívny, všetci zamestnanci, ktorým bola prerušená dochádzka do práce , naďalej 
ostávajú v domácom prostredí( v karanténe ) až do doby určenia postupu RÚVZ.  

 Ak sa potvrdí súčasne 2 a viac pozitívnych zamestnancov , prechádza sa do červenej 
fázy. 

 
ORGANIZÁCIA  POČAS ČERVENEJ FÁZY 

 
Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platí nasledovné: 
 
V prípade zamestnanca s potvrdeným ochorením na COVID-19 : 

 Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí súčasne u 2 a viac zamestnancov, môže dôjsť 
k zatvoreniu pracoviska pre verejnosť, zabezpečí sa telefonické alebo elektronické 
vybavovanie agendy, prípadne sa zatvorí pracovisko úplne a zabezpečí sa 
vybavovanie len nevyhnutnej agendy. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia 
príslušného všeobecného lekára alebo miestneho RÚVZ. Na pracovisku sa 
uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika. 

 Ak sa u niektorej z osôb v domácej izolácii ( karanténe ) alebo počas doby zatvorenia 
pracoviska objavia príznaky na COVID-19, nahlási to príslušnému lekárovi 
všeobecnej starostlivosti a príslušnému RÚVZ, ktorí ho manažujú a následne to 
nahlási zamestnávateľovi. 

 Po ukončení šetrenia príslušného RÚVZ sa pracovisko vracia do zelenej fázy.  
  

V prípade osoby s potvrdeným ochorením na COVID-19, ktorá bola v úzkom kontakte so 
zamestnancom mesta  

 spoločnosť MŠK Púchov s.r.o čaká na pokyny a poskytuje plnú súčinnosť miestne 
príslušnému RÚVZ. 


