
 

Odporúčania pre činnosti poskytovateľa ubytovania, stravovania a ďaľších činností pre 
občanov SR, ktorí sa vrátili zo zahraničia 

 
 

Štatutárny zástupca zariadenia oboznámi zamestnancov a všetkých občanov SR, ktorí budú 
ubytovaní v tomto zariadení s týmto odporúčaním vo väzbe na výskyt COVID-19 na území SR. 
 
1. Dodržanie nasledujúcich zásad pred prijatím osôb do zariadenia: 
 

- zamestnanci zariadenia používajú osobné ochranne pracovne prostriedky (OOPP) pred prijatím 

občanov SR  jednorazový ochranný oblek/JP 75, tvarová maska, rukavice; 
- prichádzajúci občania SR (v autobuse, aute, prichádzajúci peši...) dostanú rúška a sú štatutárnym 
zástupca zariadenia oboznámení (v autobuse, vozidle pred vystúpením) v nasledujúcom rozsahu: 
 
1.1.  v súlade s písmenom A6. uznesenia vlády SR č. 113/2020 bolo ministerke vnútra SR 

uložené citujem: „vykonať opatrenia so zabezpečením povinnej karantény občanov SR, 
ktorý sa skupinovo vracajú z postihnutých oblastí do karanténnych zariadení určených 
Ministerstvom vnútra SR; 

1.2.  Úrad verejného zdravotníctva SR vydal svoje opatrenie č. OLP/2595/2020 z 15. marca 
2020 kde v písm. D citujem: „ Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 06:00 hod. 
skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia , sa nariaďuje izolácia v zariadeniach 
určených Ministerstvom vnútra SR, a to na dobu  14 dní. 

 
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana 

zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam. Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode D) 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 1659 eur. 
 
Súčasne sa osobám oznámi: 

 
1.3.  že vstupujú do karanténneho strediska, kde bude zabezpečené ich ubytovania, stravovanie 

a ďaľšie činnosti. Sú povinní strpieť izoláciu v izbe a nevychádzať z nej po dobu                          
14 kalendárnych dní, prípadne menej ak po odberoch budú laboratórne výsledky negatívne; 

1.4. telefonický kontakt na styčnú osobu zariadenia. 
 

2. Z dopravného prostriedku vystupujú osoby po jednom, zapisuje sa meno, priezvisko, dátum 
narodenia a prípadný mobilný kontakt a zdravotník, alebo lekár im infra teplomerom odmeria 
telesnú teplotu. Ak nejde o zvýšenú teplotu, niekto z personálu zariadenia odovzdá prostriedok na 
vstup do izby zariadenia. V prípade zvýšenej teploty sa informácia posunie na príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva, aby rozhodol o ďalšom postupe. Osoba so zvýšenou teplotou sa vráti 
do dopravného prostriedku v ktorom prišla (v autobuse vchádza zadným vchodom a zaujme 
miesto). Každá osoba vypĺňa ubytovací lístok v prepravnom prostriedku, alebo na izbe. Pokiaľ nie 
je v karanténnom stredisku k dispozícii infra teplomer teplota sa nemeria. 

 
3) Všetky potrebné údaje, ktoré sa zasielajú mimo zariadenia vypisuje osoba na izbe, ktorá jej bola 

pridelená. Súčasne by mala byť informovaná o prevádzkovom poriadku zariadenia a inventári izby 
formou uloženého dokumentu na izbe (čas a spôsob výdaja stravy, zbierania a odvozu odpadkov, 
spôsob nahlasovania porúch na izbe a nevyhnutných požiadaviek). 

 
4) V oblastiach stravovania, manipulácie s bielizňou, nakladania s odpadmi, upratovania, a dezinfekcie 

odporúčame zariadeniu využívať vybrané ustanovenia Vyhlášky č. 553/2007 Z. z. Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.  



 
5) Zamestnanci zariadenia vykonávajú zvýšenú dezinfekciu rúk, dezinfekciu priestorov, v prípade že 

osoby porušia zákaz vychádzania z izieb. To isté platí o dezinfekcii priestorov, kde sa vyskytoval 
potvrdený prípad ochorenia spôsobeného koronavirusom.  

 
6) V prípade požiadavky vedieť zabezpečiť nákup a doručenie požadovaných liekov, zdravotníckeho a 

spotrebného materiálu pre ubytovaných. 
 
7) Vyhradiť priestory a trasy pre osoby prichádzajúce a odchádzajúce zo zariadenia podľa výsledku 

testovania. 
 
8) Vyhradiť priestor v zariadení pre pohyb potencionalne kontaminovaného materiálu a zamedziť 

vstupu do vyznačených priestorov nepovolaným osobám tak, aby nedošlo k možnému ohrozeniu 
ďalších osôb. 

 
9) Štatutárny zástupca  zariadenia zabezpečuje školenie dobrovoľníkov, ktorí prišli do zariadenia na 

výpomoc. Súčasne vedie evidenciu osôb podľa dátumu príchodu a denne zasielať aktuálne 
informácie: 
Back Office/Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, o. z.  
Lipová Aleja 1, 
065 44 Plaveč 

 Kontaktná osoba: MUDr. Marcel Sedlačko mob.:421 905 442 471 
 Email: backoffice.covid19@as-sr.sk 
 
10) Personál zariadenia vždy používa osobne ochranne pracovné prostriedky v zaujme zabezpečenia 

ochrany seba a svojich kolegov a ubytovaných osôb. V prípade nedostatku jednorazových 
ochranných oblekov/JP 75, jednorazových rúšok, rukavíc požiadavky smerovať elektronickou 
poštou na e –mail:  
1) riaditeľka odboru logistickej podpory Ing. Mária Demikátová, PhD.;  mob. +421 905 657 231. 
e-mail: maria.demikatova@minv.sk ; 
2) hlavný štátny radca Mgr. Andrej Ďuračka tel. +421 4859 3217; 
e-mail: andrej.duracka@minv.sk ; 
 Preverte príjem požiadavky elektronickou poštou na uvedených číslach. 

 
V prípade otázok kontaktujte: 
 
Zoltán Jasovský 
oddelenie civilnej ochrany 
odbor civilnej ochrany a krízového plánovania  
sekcie krízového riadenia, 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
Drieňová 22, 826 04 Bratislava 29 
e-mail: zoltan.jasovsky@minv.sk 
Tel: +421 (2) 4859 3259 
Mob: + 421 918 610 552 

 
 


