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Zásady pre ubytovacie zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie
osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia, ktorého platné znenie je zverejnené na www.uvzsr.sk, sa nariaďuje osobám
vstupujúcim na územie Slovenskej republiky povinná karanténa v zariadeniach určených
štátom.
Ubytovanie osôb na výkon povinnej karantény v ubytovacom zariadení hotelového typu musí
spĺňať podmienky ustanovené vo vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich
zaraďovaní do kategórií a tried. Prevádzkovateľ pri ubytovaní dodržiava prevádzkový poriadok
podľa prílohy 1.
Vzhľadom na špecifiká podmienok, ktoré musia byť dodržané pri karanténe (aktuálna verzia
Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2) zodpovedná osoba zariadenia a osoba podliehajúca
karanténne musí plniť nasledovné povinnosti:
1. Povinnosti zodpovednej osoby zariadenia:
- poskytovať telefonické informácie žiadateľom o podmienkach v ubytovacom zariadení pred
umiestnením do karantény,
- pred vstupom do zariadenia zabezpečiť hygienický dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu
rúk s oznamom: VSTUP DO ZARIADENIA IBA PO DEZINFEKCII RÚK,
- zaistiť meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektu zariadenia,
- opatriť osobu rúškom a ich výmenu počas pobytu,
- zabezpečiť vstupný pohovor vedený pracovníkom so zdravotníckym vzdelaním (stredný
zdravotnícky personál, pracovník Červeného kríža, vojenský zdravotník, samaritán a pod.),
ktorý by jednoznačne posúdil a usmernil umiestnenie do zariadenia, pri umiesťňovaní
postupuje podľa prílohy 2,
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- poskytnúť ubytovanému písomnou formou poučenie o povinnostiach ubytovaného podľa
prílohy 3,
- viditeľne označiť miesto pre registráciu s nápisom „REGISTRÁCIA UBYTOVANÝCH“
s podnadpisom „PRIPRAVTE SI OBČIANSKY PREUKAZ NA IDENTIFIKÁCIU“ a
zamedziť pohyb po zariadení,
- viesť zoznam - knihu evidencie ubytovaných vrátane kontaktných údajov v rozsahu:
meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum príchodu do SR, štát, z ktorého
ubytovaný pricestoval, ak je to relevantné dátum kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené
ochorenie COVID-19, dátum odchodu zo zariadenia, telefonický kontakt, kontakt na blízku
osobu, e-mail. Tento zoznam vo formáte Excel odovzdať HaZZ a územne príslušnému
RÚVZ,
- bezodkladne oznámiť príchod osôb umiestnených do karanténneho zariadenia územne
príslušnému RÚVZ a na operačné stredisko HaZZ v sídle kraja,
- spolupracovať s HaZZ a územne príslušným RÚVZ pri odbere vzoriek a odovzdávaní
poučenia pri odchode osôb do domácej karantény,
- v priestoroch karanténneho ubytovacieho zariadenia hotelového typu zabezpečiť dozor
zodpovednou osobou, ktorá dohliada na dodržiavanie režimu karantény,
- ubytovaným osobám musí byť poskytnutý telefónny kontakt, ktorý bude slúžiť ako kontakt
medzi zodpovednou osobou a osobou v karanténe,
- po registrácii zabezpečiť priamy presun príchod /odchod ubytovanej osoby do pridelenej
izby /štúdia /apartmánu tak, aby neprišla do kontaktu s inými ubytovanými osobami
a nezdržiavala sa v priestoroch mimo karanténnej izby / štúdia /apartmánu,
- v prípade ubytovania fajčiarov uprednostniť ich umiestnenie v izbách s balkónom,
- na vstupné dvere do zariadenia vyvesiť nasledujúce oznamy o:
• zákaze vstupu návštevám a nepovolaným osobám,
• karanténnom ubytovaní v obmedzenom režime,
• zákaze ubytovania s domácimi zvieratami,
• zákaze požívania alkoholu a drog,
• zákaze fajčenia na izbách bez balkónov,
- každý žiadateľ musí byť ubytovaný sám na izbe / štúdiu /apartmáne, výnimku predstavujú
len žiadatelia, ktorí pricestovali spolu v jednom vozidle - v rovnakom čase, tí môžu byť
ubytovaní spolu na jednej izbe /štúdiu /apartmáne,
- v prípade nevyhnutného kontaktu personálu s ubytovanou osobou používať osobné ochranné
prostriedky (rúško, rukavice, okuliare alebo ochranný tvárový štít), dodržiavať vzdialenosť
minimálne 2 metre,
- strava bude žiadateľovi doručovaná podľa dohody, prednostne pred dvere izby, v ktorej je
žiadateľ ubytovaný,
- pri manipulácii s odpadom používať osobné ochranné prostriedky (rúško, ochranné okuliare,
rukavice ),
- upratovanie v izbe / štúdiu /apartmáne sa vykonáva za dodržiavania zásad bezpečnosti práce
a ochrany zdravia, súčasťou vybavenia na upratovanie musia byť aj vhodné dezinfekčné
prostriedky vrátane prostriedkov na dezinfekciu rúk. Po ukončení karanténneho ubytovania,
sa použitá bielizeň a uteráky uložia do igelitového uzatvárateľného vrecka,
- po každom ukončení karanténneho ubytovania osoby zabezpečiť dôkladnú záverečnú
sanitáciu izby/štúdia/apartmánu; čistá posteľná bielizeň sa do izby donesie až potom, ako sa
použitá bielizeň odniesla, izba bola vyvetraná, uprataná, vyčistená a vydezinfikovaná, aby
nedošlo k vzájomnej kontaminácii čistej a použitej bielizne,
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-

v prípade zistenia zhoršeného stavu ubytovaného bezodkladne kontaktovať zdravotnícku
pomoc na tel. čísle 112, 155,
pred ukončením ubytovania poskytnúť odchádzajúcemu poučenie o potrebe domácej
izolácie v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3.

2.

Povinnosti ubytovaných:

-

dodržiavať prevádzkový poriadok a hygienické zásady ubytovacieho zariadenia,
žiadateľ prísne dodržiava karanténny pobyt na izbe, t. j. počas celej doby karantény
neopustí určenú izbu,
žiadateľ dbá na to, aby dvere do karanténnej izby / štúdia / apartmánu boli vždy zatvorené
a zabránilo sa možnému šíreniu nákazy,
žiadateľ dbá na časté vetranie izby, v ktorej je ubytovaný,
žiadateľ dodržiava zákaz fajčenia na izbách,
užívatelia izieb /štúdia / apartmánu sú povinní umývať si ruky po každom kontakte s
objektom prichádzajúcim do izby /štúdia / apartmánu z vonkajšieho prostredia a po použití
sociálnych zariadení,
dôležité je použiť mydlo, ruky je dôležité navlhčiť teplou vodou, poriadne ich mydliť a
nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra trvá 40 až 60 sekúnd. K mechanickému
čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu časť ruky, dlane, chrbát
rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Po umytí použiť jednorazovú utierku alebo
vlastný uterák.
ruky je potrebné umývať bez prsteňov, náramkov, hodiniek,
ruky je potrebné umývať pred konzumáciou jedla, po každom použití toalety, po
manipulácií s odpadom a odpadkovým košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní - pri
kašlaní a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú je
potrebné ihneď po použití zahodiť do koša,
v mimoriadnych prípadoch (zhoršenie stavu) žiadateľ pre kontakt so zodpovednou osobou
ubytovacieho zariadenia prioritne využíva telefonický kontakt, ktorý mu bol poskytnutý
a riadi sa pokynmi zodpovednej osoby,
žiadateľ dodržiava zákaz návštev v zariadení,
počas karanténneho ubytovania ubytovaná osoba odkladá použitú posteľnú bielizeň
a použité uteráky do igelitového uzatvárateľného vrecka alebo igelitom vyloženej vekom
uzatváraľej nádoby,
žiadateľ je povinný sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto
príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov túto
skutočnosť ihneď telefonicky oznámiť zodpovednej osobe v ubytovacom zariadení;
v prípade nemožnosti telefonického spojenia môže žiadateľ opustiť izbu a oznámiť
zhoršenie svojho zdravotného stavu zodpovednej osobe ubytovacieho zariadenia.

-

-

-

-

-

-

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

3

Príloha 1
Názov prevádzky, adresa prevádzky, telefonický kontakt, e-mail

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
karanténneho ubytovacieho zariadenia

Prevádzkovateľ: obchodné meno, sídlo

Vypracovaný dňa __________

Pečiatka, podpis prevádzkovateľa
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Čl. I
Identifikačné údaje prevádzkovateľa
Názov a adresa prevádzky:
Obchodné meno prevádzkovateľa:
Sídlo prevádzkovateľa:
IČO:

DIČ:

Zodpovedný vedúci:
Telefonický kontakt:
e-mail:

Čl. II
Určenie zariadenia
Karanténne ubytovacie zariadenie hotelového typu je určené pre osoby, ktoré sú povinné
podriadiť sa karanténe v súvislosti s výskytom COVID-19 v zmysle aktuálnych opatrení
hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia.
Karanténne ubytovacie zariadenie hotelového typu zabezpečuje izoláciu osôb, ktorí majú
pozitívnu cestovateľskú anamnézu, alebo prišli do styku s osobou, ktorej bolo potvrdené
ochorenie COVID-19 a musia byť izolovaní od ostatných osôb po dobu 14 dní u negatívnych
osôb, u pozitívnych do dvoch negatívnych výsledkov.
Všetky osoby ubytované v zariadení a osoby, ktoré zabezpečujú chod zariadenia sú povinné
dodržiavať „Zásady pre karanténne zariadenia hotelového typu poskytujúce ubytovanie osôb
v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19“ vrátane príloh.
Užívatelia sú pri vstupe do karanténneho centra oboznámení s pravidlami, ktoré musia počas
karanténneho pobytu striktne dodržiavať.
Pri opustení karanténneho zariadenia hotelového typu sú užívatelia poučení o domácej izolácii
počas celej doby karantény (trvajúcej u osôb s prvým negatívnym výsledkom v úhrnnej dĺžke
14 dní od prekročenia hraníc, u pozitívnych do dvoch negatívnych výsledkov).

Čl. III
Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
Karanténne ubytovacie zariadenia hotelového typu poskytuje ubytovacie a stravovacie služby
osobám, ktoré boli do zariadenia prijaté v súvislosti s výskytom COVID-19 na základe
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vstupného pohovoru po dobu do prvého negatívneho výsledku (do 5.- 14. dňa od prekročenia
hraníc), u osôb s pozitívnym výsledkom po dobu dosiahnutia negativity, ktorá sa preukazuje
dvoma negatívnymi výsledkami.
Služby v ubytovacom zariadení sú pre osoby v karanténe poskytované podľa triedy
a charakteristiky hotelového zariadenia v zmysle vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa
ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.
Ubytovanie sa poskytuje v ubytovacích izbách, štúdiách, apartmánoch s vlastným zariadením
pre osobnú hygienu (WC, umývadlo, sprcha), pri čom sú dodržané všeobecné požiadavky na
ubytovacie zariadenia a požiadavky na ich vybavenosť (§ 5, § 6 vyhlášky Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z.).
Nočný kľud v karanténnom zariadení je určený od 22:00 hod. do 6:00 hod.
Mikroklimatické podmienky v izbách a v zariadeniach pre osobnú hygienu sú zabezpečené
v zmysle prílohy č. 2 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008
Z. z. V priestoroch na ubytovanie je zabezpečené prirodzené vetranie a osvetlenie oknami,
v zariadeniach pre osobnú hygienu vetracími otvormi - mriežkami. V ubytovacej časti
zariadenia sa nepoužívajú počas ubytovania osôb podliehajúcich karanténe klimatizačné
zriadenia. Ubytovacie zariadenie je v zmysle § 9 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. napojené na prívod pitnej vody a na prívod teplej vody.

Čl. IV
Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou
Skladovanie posteľnej bielizne je zabezpečené v samostatných miestnostiach / priestoroch pre
čistú bielizeň a osobitne pre špinavú bielizeň. Použitú bielizeň (posteľná bielizeň, uteráky,
poťahy na vankúše a iné textílie) osoba podliehajúca karanténe vkladá do igelitového vrecka
(alebo neporézneho obalu s vekom) na prepravu do práčovne. Na pranie sa používa saponát
a prací program s najvyššou teplotou odporúčanou na etikete položky.
Čl. V
Upratovanie a dezinfekcia
Upratovanie a dezinfekcia spoločných priestorov zabezpečuje personál za dodržiavania dvoch
všeobecných princípov.
• Zhora nadol: začína sa s čistením povrchov vyššie a postupujte k podlahe. Táto metóda
zaisťuje, že akékoľvek častice alebo zvyšky padajú na podlahu, ktorá bude vyčistená ako
posledná.
• Čisté na špinavé: začína sa čistením povrchov a predmetov, ktoré sú čistejšie až ku čisteniu
špinavých predmetov (napr. toaliet). Dbá sa, aby nedochádzalo k prechodu z oblasti, ktorá
nebola vyčistená, do oblasti, ktorá bola vyčistená. Zabráni sa tým znečisteniu vyčistenej oblasti
a zaistí sa, aby sa nekontaminovali predmety ani povrchy.
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Pri čistení sa personál chráni osobnými ochrannými prostriedami (OOPP): jednorazové tvárové
rúško, jednorázový plášť, tvárový štít alebo ochranné okuliare. Na dezinfekciu prostredia sa
používajú dezinfekčné prostriedky s virucídnou účinnosťou (vhodné je používať dezinfekčné
prostriedky používané pre použitie v zdravotníctve). Pred použitím je potrebné prečítať etiketu
a používať prostriedok v koncentrácii a s expozičným časom zaručujúcim virucídny účinok pre
obalené vírusy. Označenie virucídnej účinnosti na obalené vírusy je znakom (B). Dezinfekčný
prostriedok sa nanáša na povrch tak, aby bol povrch navlhčený počas celej dĺžky expozičného
času. Je možné používať čistiace prostriedky s dezinfekčnou účinnosťou pre jednoetapový
postup čistenia a dezinfekcie. Pri upratovaní, ak je to možné, sa vetrá oknami.
Frekvencia upratovania jednotlivých priestorov, postup pri zabezpečovaní dezinfekcie sú
uvedené v prílohe 1 – vo vzorovom dezinfekčnom pláne. Na dezinfekciu je možné používať aj
iné virucídne prostriedky, dôležitá je účinnosť a materiálová znášanlivosť s predmetmi
a plochami, ktoré sú dezinfikované.
Postup upratovania a dezinfekcie:
1. všetky „dotykové“ povrchy, ako sú pulty, skrinky, stolové dosky, kľučky dverí, vypínače
svetiel a žalúzie,
2. stopy na bytovom textile,
3. sprchy a toalety sa čistia a dezinfikujú osobitnou súpravou čistiacich pomôcok a prostriedkov
(jednorazové čistiace utierky atď), toalety sa čistia ako posledné,
4. následne sa odstránia rukavice, ruky sa umyjú mydlom a vodou a dôkladne osušia textilnou
utierkou na jedno použitie alebo papierovou utierkou,
5. nasadia si čisté rukavice, vysaje sa koberec, parné čistenie kobercov a tapacírovaného
nábytku sa nevyžaduje,
6. v prípade tvrdých povrchov sa na ich čistenie a dezinfekciu môže používať dezinfekčný
prostriedok s dezinfekčným prípravkom na jednofázový postup počínajúc od jedného konca
objektu k druhému (zo vzdialenej strany miestnosti k východu / dverám).
Po ukončení práce sa odstránia všetky použité plášte, rúška, rukavice a iné kontaminované
predmety do na tento účel pripravenej vrecom vyloženej nádoby a potom ich zlikvidujte s iným
domácim / bežným odpadom. Ihneď po manipulácii s týmito predmetmi sa vykoná umývanie
rúk.
Potrebné OOPP: rukavice, prostriedky na umytie a utretie rúk, ochranné okuliare, jednorázový
plášť, alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.
Umývanie a dezinfekcia rúk:
Užívatelia a zamestnanci karanténneho ubytovacieho zariadenia hotelového typu sú povinní
dodržiavať prísne hygienické požiadavky na zabránenie prenosu infekcie.
Užívatelia izby/štúdiá/apartmánu sú povinní umývať alebo dezinfikovať si ruky po každom
akomkoľvek kontakte s objektom prichádzajúcim do izby/štúdiá/apartmánu z vonkajšieho
prostredia a po použití sociálnych zariadení.
Dôležité je použiť mydlo, najlepšie tekuté v dávkovacej nádobe. Ruky je dôležité navlhčiť
teplou vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra trvá 40 až
60 sekúnd. K mechanickému čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu
časť ruky, dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Po umytí použiť
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jednorazovú utierku alebo textilný individualizovaný uterák. Ruky sa umývajú bez prsteňov,
náramkov, hodiniek. Ruky je potrebné umývať pred konzumáciou jedla, po každom použití
toalety, po manipulácií s odpadom a odpadkovým košom, po čistení nosa, kašlaní a kýchaní pri kašlaní a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú je
potrebné ihneď po použití zahodiť do koša.
Na dezinfekciu rúk sa používajú dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Naberie sa plná
dlaň dezinfekčného prostriedku a nanesie sa na celý povrch rúk - chrbát rúk, dlane, prsty.
Akonáhle ruky vyschnú, sú vydezinfikované.
Zamestnanci karanténneho zariadenia hotelového typu pri manipulácii s dezinfekčnými
prostriedkami pri upratovaní používajú osobné ochranné pracovné prostriedky.
Čl. VI
Odstraňovanie tuhého odpadu
Zhromaždený tuhý komunálny odpad v odpadkových košoch v uzatvárateľných
a umývateľných nádobách, umiestnených v izbách/štúdiách/apartmánoch karantenizovaných
osôb upratovačky denne vynášajú do kontajnerov a nádob na zmesový odpad.
Vyprázdňovanie kontajnerov je zabezpečované dodávateľsky zmluvnou firmou.
Čl. VII
Stravovanie
Strava je osobám podliehajúcim karanténe poskytovaná roznosom na izby/štúdiá/apartmány. Je
zakázané, aby osoba v karanténe opúšťala izbu a navštevovala reštauráciu alebo iné spoločné
priestory. Osoba, ktorá rozváža stravu, je vybavená ochranným rúškom a jednorazovými
rukavicami. Stravu položí na dohodnuté miesto pred dvere a zaklope, alebo na určený stôl na
izbe. Prednostne sa na roznos stravy používa jednorazový riad, ktorý sa po použití odloží do
nádoby na odpad s uzatvárateľným vrchnákom. Ak sa používa riad na opakované použitie,
použitý riad klient odkladá do neporéznej zakrytej nádoby na prepravu do umývačky riadu /
kuchyne. Na umývanie riadu sa použije program minimálne s teplotou 60 °C. Prenosná nádoba
sa umyje a dezinfikuje virucídnou dezinfekčnou látkou.
Pri upratovaní sa dôkladne vyčistia a vydezinfikujú všetky predmety pre konzumáciu potravín,
ako sú riad, šálky, poháre (ak je možné v umývačke riadu). Následne sa vyčistia a dezinfikuje
vnútro a povrch všetkých vstavaných spotrebičov (napr. chladnička, varná kanvica, kávovar),
následne sa vyčistia všetky „dotykové“ povrchy, ako sú pulty, skrinky, stolové dosky, kľučky
dverí, vypínače svetiel a iné dotykové plochy. V kuchyni sa prísne dodržiava oddelenie
priestoru na čistenie riadu použitého osobou podliehajúcou karanténe od výrobných častí
kuchyne.
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Čl. VIII
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov
Pre ochranu bezpečnosti a zdravia sa postupuje v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dôležité telefónne čísla:
-

Hasičský a záchranný zbor
Záchranná zdravotná služba
Polícia
Integrovaný záchranný systém

150
155
158
112

Čl. IX
Všeobecné ustanovenia
1) Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
2) Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.
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Vzor dezinfekčného plánu
Predmet

Druh a koncentrácia
dezinfekčného roztoku

Expozícia
(min.)

Podlahy

Chloramín T

3%

30 min.

Stoly, stoličky,
parapety,
vozíky

Chloramix DT

2 tbl/2,5L

30min.

1 tbl/1L

30 min.

Chladničky

Chloramix DT

Kuchynské riady

Chloramix DT

2 tbl/10L

30min.

Poznámka
2 x denne umyť pripraveným
pracovným roztokom a nechať
zaschnúť
Denne
vytrieť
na
mokro
pripraveným roztokom a nechať
zaschnúť
Po odmrazení mechanicky očistiť
a vytrieť dezinfekčným roztokom
1x týždenne
Po umytí ponoriť do dezinf.
roztoku a potom opláchnuť,
neutierať!!!

Umývadlá

Chloramix DT

2 tbl/10L

10 min/Z

Denne
umyť
a vytrieť
dezinfekčným
prostriedkom,
nechať pôsobiť uvedený čas,
opláchnuť

Steny, lakované
nátery, kľučky,
vodovodné
batérie

Chloramix DT-

2 tbl/10l

30min.

Naniesť na plochy, neoplachovať,
nechať zaschnúť
Týždenne

Koše
odpadky

Chloramix DT
Chloramín T

2
tbl/10L
2%

do zaschnutia

Záchody

Chloramix DT

2 tbl/10L

Zaliať dez. roztokom
a nechať
pôsobiť
30min.

Kefa na WC

ChloramixDT
ChloramínT

2 tbl/10L
2%

Ponoriť

na

Prostriedky na
upratovanie:
handry, mopy,
kefy, vedrá

Chloramix DT

8 tbl/10L

30 min

Sifóny

Chloramix DT

1 tbl/sifón

Vane
umývadlá,
pisoáre,
sprchovacie kúty

Chloramix DT

1tbl.na
vody

Drez
na
umývanie riadu

Chloramix DT

1 tbl. na 5L
vody

30min.

Chloramix DT

2 tbl.do 10L
vody

30min

Výťahy

30 min.

5L

Na
rohože
a rošty
v sprchovacích kútoch
Savo proti plesniam

po vyprázdnení mechanicky očistiť
a vymyť
dezinfekčným
prostriedkom zvonku aj vo vnútri
Podľa potreby min 2x denne umyť
dezinfekčným roztokom sedadlá,
kľučky, steny, podlahu, do misy
naliať dezinfekčný roztok nechať
pôsobiť/pozor
nie
jednou
utierkou/
trvale namáčať v dezinfekčnom
roztoku, ktorý sa denne mení
po upratovaní dobre vypláchnuť
vodou, dezinfikovať určený čas,
opláchnuť, osušiť a raz týždenne
vyprať v pračke
Vložiť do otvoru a nechať
rozpustiť. Odporúčame vložiť
(zaliať) po prac. dobe a nechať do
nasledujúceho dňa.
mechanicky
očistiť,
potom
nastriekať dezinfekčný nechať
pôsobiť u vaní do ďalšieho
použitia. Pri pisoároch preliať
niekoľkokrát denne.
po
mechanickom
očistení
saponátom poliať celú plochu
a naliať
aj
do
odpadu.
Neoplachovať!!
Mechanický očistiť aj kefkou
vyčistiť
a následne
umyť
dezinfekčným
roztokom.
Kamienky povysávať.
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Príloha 2
Algoritmus pre osoby prichádzajúce zo zahraničia umiestnené v karanténnych
zariadeniach
1. Osoby prichádzajúce autobusom zo zahraničia budú pred vystúpením oboznámené
s pobytom v karanténnom zariadení (povinnosti pre ubytovaných).
2. Zodpovedná osoba poskytne letáky s podrobnými informáciami o prevádzke zariadenia,
s povinnosťami na strane zariadenia a ubytovaných, režimových opatreniach a postihu
v prípade nedodržiavania ubytovacieho poriadku a karantény.
3. Cestujúci vystupujú z autobusu jednotlivo. Následne sa vykoná triedenie cestujúcich.
TRIEDENIE (deň 0)
Príznaky (teplota 38 °C, kašeľ, ťažkosti s dýchaním)

ÁNO

NIE

Ubytovať

Izolovať (naspäť
zadnými dverami)

do

Registrácia

Kontaktovať linku 112

autobusu

najskôr 5. deň – odber klinickej vzorky

NEGATÍVNY výsledok

Do domácej karantény
Odvoz si osoba zabezpečí individuálne

POZITÍVNY výsledok

Bez príznakov
Zostáva na izbe

Príznaky do 14 dní*
Kontaktovať 112

* Do 14 dní od príchodu do zariadenia.
 V prípade pozitívneho výsledku u osôb ubytovaných v spoločnej izbe, sa oddelia osoby
s pozitívnym a negatívnym výsledkom do dvoch izieb.
 U pozitívnej osoby sa karanténa predlžuje tak, aby trvala minimálne 14 dní od výsledku
vyšetrenia a bola ukončená 2 negatívnymi výsledkami v rozpätí minimálne 24 hodín.
 U negatívnej osoby sa vykoná odberu biologického materiálu a to najskôr 5. deň od
posledného kontaktu s pozitívnou osobou; v prípade pozitívneho výsledku sa zabezpečí
pokračovanie karantény v zariadení určenom štátom do 2 negatívnych výsledkov,
v prípade negatívneho výsledku sa zabezpečí prepustenie do domácej karantény v súhrnnej
dĺžke trvania 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, ukončenou záverečným
negatívnym testovaním.
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Príloha 3
Poučenie o domácej izolácii po opustení ubytovacieho zariadenia vyčleneného na
ubytovanie osôb v karanténe v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
Podľa aktuálneho Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození
verejného zdravia, ktorého platné znenie je zverejnené na webovej stránke www.uvzsr.sk, je
osoba, ktorej bola nariadená izolácia, povinná do konca doby karantény (14 dní):
a) Sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka
nad 38 °C, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania
telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva.
b) Zostať v domácej izolácii do doby uplynutia 14 dní od prekročenia hranice, alebo od dňa
kontaktu s osobou u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19.
c) Zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových,
alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania
spoločenských aktivít v mieste izolácie).
d) Zdržať sa cestovania.
e) Zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem.
f) Zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie.
g) Zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie, alebo prijímať
v mieste izolácie vnímavé osoby.
h) Domácu izoláciu musia absolvovať aj osoby, ktoré budú bývať v spoločne domácnosti
s osobou prichádzajúcou z karanténneho zariadenia.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1.659
eur, ak odsek 3 neustanovuje inak. V blokovom konaní môžu orgány Policajného zboru
a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohto opatrenia pokutu vo výške
do 1.000 eur.

12

