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Príkaz riaditeľa č. 207/42 / 2021/BOZP
Semafor IPR pre zabezpečenie vnútorného chodu Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu COVID AUTOMATom
s účinnosťou od 01.09.2021
Predkladá:

Ing. Ján Kováč

Schválil:

PhDr. Dušan Piršel ………………………….

V Bratislave:

30.8.2021

Stupeň

RÚŠKO/RESPIRÁTOR FFP2

………………………….

Monitoring
ab rúško

Ostražitosť
ab rúško

dezinfekcia rúk

1. stupeň ohrozenia

2. stupeň ohrozenia

3. stupeň ohrozenia

ab respirátor

ab respirátor

ab respirátor

VSTUP NA PRACOVISKO

dezinfekcia rúk

dezinfekcia rúk
podrobenie sa meraniu telesnej
teploty

Poradenské skupinové
aktivity s klientami v CSPR

skupinové aktivity max. 6
skupinové aktivity max. 6 skupinové aktivity max. 4 klienti,
klientov, dielňa CSPR max. 3 klientov, dielňa CSPR max. dielňa CSPR max. 2 klienti,
klienti, hygienické opatrenia 3 klienti, hygienické
hygienické opatrenia
opatrenia

dezinfekcia rúk
podrobenie sa meraniu
telesnej teploty

dezinfekcia rúk
podrobenie sa meraniu
telesnej teploty

skupinové aktivity max. 2
bez skupinových aktivít
klienti, dielňa CSPR
individuálna práce, hygienické
opatrenia

Prezenčne podľa školského
semaforu(Príloha č.1) na
základe predloženia
písomného vyhlásenia o
bezpríznakovosti: SŠ, výkon
praxe, záverečné skúšky

Škola

Rehabilitačný pavilón –
telocvičňa, posilňovňa,
ergoterapia
(žiaci, klienti CSPR , OZ
Inštitútu)
JEDÁLEŇ

Bez obmedzení

Prezenčne podľa školského
semaforu(Príloha č.1) na základe
predloženia písomného
vyhlásenia o bezpríznakovosti:
SŠ, výkon praxe, záverečné
skúšky

Internáty iba pre žiakov a
študentov s prezenčnou
výučbou s dôrazne
odporúčaným OTP

Internáty iba pre žiakov a študentov s
Internáty iba pre žiakov a
Internáty iba pre žiakov a
prezenčnou výučbou s dôrazne
študentov s prezenčnou výučbou s študentov s prezenčnou výučbou s
odporúčaným OTP
dôrazne odporúčaným OTP
dôrazne odporúčaným OTP

max. 6 osôb

max. 6 osôb

max. 4 osoby

max. 2 osoby

zakázané

hygienické opatrenia
ZAMESTNANCI: bez
obmedzenia

hygienické opatrenia
ZAMESTNANCI: povolené,
max. 4 osoby pri stole
EXTERNÍ:
Výdaj stravy mimo
priestorov jedálne IPR do
obedárov vo vyhradenom
čase.

hygienické opatrenia
ZAMESTNANCI: povolené, max. 4
osoby pri stole
EXTERNÍ:
Výdaj stravy mimo priestorov
jedálne IPR do obedárov vo
vyhradenom čase.

hygienické opatrenia
ZAMESTNANCI: povolené,
max. 4 osoby pri stole
EXTERNÍ:
Výdaj stravy mimo priestorov
jedálne IPR do obedárov vo
vyhradenom čase.

ZAMESTNANCI: povolené,
max. 4 osoby pri stole
EXTERNÍ:
Výdaj stravy mimo priestorov
jedálne IPR do obedárov vo
vyhradenom čase.

EXTERNÍ:
Výdaj stravy mimo
priestorov jedálne IPR do
obedárov vo vyhradenom
čase.

ODPORÚČANÉ HYGIENICKÉ
OPATRENIA PRE
ZAMESTNANCOV

Prezenčne podľa školského
Prezenčne podľa školského
semaforu(Príloha č.1) na základe
semaforu(Príloha č.1) na základe
predloženia písomného vyhlásenia o
predloženia písomného
bezpríznakovosti: SŠ, výkon praxe,
vyhlásenia o bezpríznakovosti:
záverečné skúšky
SŠ, výkon praxe, záverečné
skúšky

často a intenzívne vetrať pridelenú kanceláriu,
pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, nepodávať si ruky,
zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, dodržiavať osobný odstup (najmenej dva
metre) od iných osôb, uprednostňovať elektronickú komunikáciu, minimalizovať prijímanie návštev
Žiak a zamestnanec musí mať počas celého vyučovania prekryté horné dýchacie cesty

Vysvetlivky

a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k prekrytiu horných dýchacích ciest (najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk).
b Výnimky pre prekrytie horných dýchacích ciest: uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (najaktuálnejšie znenie www.uvzsr.sk).
Hygienické opatrenia v zasadačkách -PTÚ zabezpečuje zvýšenú frekvenciu upratovania, čistenie a dezinfekciu dotykových plôch, prenosné germicídne
žiariče.
Hygienické opatrenia v Rehabilitačnom pavilóne - PTÚ zabezpečuje vybavenie hygienického zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, zvýšenú
frekvenciu upratovania, čistenie a dezinfekciu dotykových plôch.
Hygienické opatrenia v jedálni – polievka a hlavné jedlo sa podáva cez výdajne okno personálom kuchyne, dezinfekcia stolov a dotykových plôch po
každom zákazníkovi, príbor vydávaný v papierovej servítke, umývanie stolového riadu podľa vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z., vybavenie hygienického
zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, odstup 2 metre medzi stolmi, odstup v rade minimálne 2 metre.
Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo
ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.
Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia osoby, ktoré sú (1) 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo
(2) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo (3) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.
Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

