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ROZDEĽOVNÍK DOKUMENTÁCIE 

 
Výtlačok číslo: Rozdeľovník: 

01-originál Spracovateľ, správca dokumentácie spoločnosti ENGIE Services a.s. 

 Pre zamestnancov spoločností Skupiny ENGIE v elektronickej forme na Intranete. 
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spol. s r.o. 
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Ing. František Sás člen predstavenstva   

KPT, a. s. 
Ing. Martin Žigo predseda predstavenstva   

Ing. Miroslav Pajchl člen predstavenstva   

ENERGY  
DISTRIBUTION, 
s.r.o. 

Ing. František Sás konateľ   

Ing. Milan Pavle konateľ   
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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1.1. Účel 
 

Dokument je spracovaný v zmysle usmernení MZ SR a HH SR v súvislosti s ochorením COVID-19 
spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a odbornej literatúry, odporúčaní PZS spoločnosti Pro Care, a.s 
a Skupiny ENGIE. 

Účelom vydania tohto plánu je: 
a) zabezpečiť bezpečný návrat  a pôsobenie zamestnancov, dodávateľov, klientov a tretích strán na 

pracoviská spoločností v Skupine ENGIE SK, 
b) popísať princíp zmien v organizácii práce a v prevádzke jednotlivých úsekov v súvislosti s 

pandémiou ochorenia COVID-19, 
c) popísať prijaté organizačné, technické a hygienické opatrenia na zaistenie ochrany zdravia 

a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na pracovisku, 
d) zabezpečiť informovanosť zamestnancov o prijatých opatreniach, 
e) stanoviť zodpovednosti a právomoci jednotlivých osôb za konkrétne oblasti zmeny. 

 

1.2. Rozsah platnosti 

 
Tento dokument je záväzný  pre zamestnancov spoločností: 
 

1. ENGIE Services a. s., 
2. KPT, a. s., 
3. LMT, a. s., 
4. Prvá ružinovská spoločnosť, a. s., 
5. Račianska teplárenská, a. s., 
6. SKAL & CO, spol. s r.o., 
7. Službyt, spol. s r. o., 
8. Tepelné hospodárstvo Moldava, a. s.,  
9. TERMMING, a. s. 
10. ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. 

(ďalej aj len „Skupina ENGIE SK“).  
 

 
Za uplatnenie ustanovení tohto plánu podľa konkrétnych podmienok jednotlivých pracovísk 
zodpovedajú vedúci zamestnanci na pracoviskách. 
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1.3. Použité pojmy a skratky 

 

Skratka Pojem Definícia (vysvetlenie) 

HH SR Hlavný hygienik Slovenskej 
Republiky  

MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky  

MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR  

OOPP Osobný ochranný pracovný 
prostriedok 

Je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo 
inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na 
ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca. 

RÚVZ Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva  

ZZS Záchranná zdravotná služba  

ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva  

 

1.4. Základné zodpovednosti 
Za vypracovanie a následnú aktualizáciu tohto dokumentu zodpovedá: Krízový štáb ENGIE SK 
 



 
 
 

 

 Skupina ENGIE    Názov dokumentu :  
   Plán preventívnych  
   protiepidemických opatrení  
   pre zabezpečenie postupného návratu a         
...pôsobenie  zamestnancov na pracoviskách  
...spoločností ENGIE SK   

       
 

Počet listov: 14 
 Označenie  
. dokumentu :  
 
  S-02/2020-SkE 
 
 

   1. vydanie 
 

Výtlačok č. : 1 

 

Strana 7 z 14 
 

2. NÁVRAT NA PRACOVISKO A PREVENTÍVNE OPATRENIA NA OCHRANU ZDRAVIA 
OSÔB NA PRACOVISKU V ČASE EPIDÉMIE A PANDÉMIE 

 
1.1. Návrat zamestnancov na pracoviská 

 
a) Termín zahájenia návratu na pracoviská: od 18.5.2020.  

b) Režim a kritéria nástupu:  

(1) obmedzený počet zamestnancov na pracovisku – naraz max.50 %  

(2) vytvorenie skupín zamestnancov  - podľa  organizačného útvaru a priestorového umiestenia 
pracovného miesta zamestnanca/ov,  

(3) pracovný režim skupín zamestnancov bude individuálne stanovený podľa podmienok 
jednotlivých pracovísk  

(4) postupnosť návratu organizačných útvarov  na pracovisko, 

(5) bezpečnostné kritérium:  zabezpečenie a dodržiavanie sociálnej vzdialenosti  2 m medzi 
zamestnancami v pracovnom priestore a v spoločných priestoroch 

(6) zohľadnenie zdravotného stavu a iných rizikových faktorov u zamestnancov pred nástupom 
na pracovisko: zdravotná anamnéza,  chronické ochorenia, znížená imunita, vekovo 
ohrozené skupiny, tehotenstvo a pod. 

(7) naďalej pretrváva možnosť využívanie režimu práce na Home Office na základe dohody 
zamestnanca s jeho priamym nadriadeným, ktorú schvaľuje riaditeľ regiónu/divízie podľa 
zavedených  postupov v čase koronakrízy,  

c) Vytvorenie skupín zamestnancov, stanovenie pracovného režimu skupín zamestnancov, 
frekvencie striedania sa skupín zamestnancov na pracovisku, časového harmonogram nástupu 
organizačných útvarov na pracovisko (ukončenie HO) zabezpečia v zmysle uvedených kritérií 
riaditelia divízii/regiónu v spolupráci s vedúcimi zamestnancami jednotlivých organizačných 
útvarov/pracovísk a predložia Krízovému štábu ENGIE SK na schválenie. 

 

1.2. Vstup do spoločnosti,  na pracovisko – zamestnanci, návštevy, klienti, dodávatelia, iné 
osoby 

 
 Do spoločnosti, na pracovisko je zakázané vstupovať osobám: 

a) u ktorých bolo potvrdené ochorenie na COVID – 19, 

b) ktorým bola nariadená karanténa rozhodnutím HH SR alebo rozhodnutím regionálneho 
hygienika, 

c) s teplotou vyššou ako 38°C, s príznakmi respiračného ochorenia ako je kašeľ, dýchavičnosť, 
prípadne podľa usmernenia HH SR. 
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1.3. Povinnosti zamestnanca,  návštevy, klienta,  dodávateľa, klienta a inej osoby  pri vstupe do 
spoločnosti, na pracovisko  

 
a) používať ochranu dýchacích ciest – ochranné rúško a chrániť sa ochranným rúškom počas celej 

doby pobytu na pracovisku a v spoločných priestoroch pracoviska, 

b) vydezinfikovať si ruky použitím dezinfekčných  prostriedkov umiestnených pri vstupe na 
pracovisko,  

c) počas pobytu na pracovisku a v spoločných priestoroch pracoviska dodržiavať v maximálnej 
možnej miere sociálnu vzdialenosť 2 m. 

 

3. OPATRENIA  PRE BEZPEČNÝ  POBYT A  PRÁCU NA PRACOVISKU 

 
3.1. Opatrenia prijaté a vykonávané na strane zamestnávateľa 

 

A. Organizačné opatrenia  (režim práce, meetingy, služobné cesty, zasadačky, kuchynky, 
toalety, izolačná miestnosť) 

 
a) je stanovený spôsob organizácie a režim práce zamestnancov  na pracovisku v zmysle bodu 

2.1. s cieľom zabezpečiť bezpečný počet  zamestnancov na pracovisku s paralelným 
využívaním aj  režimu práce  „home office“ podľa schválených pravidiel; zamestnanci sú povinní 
dodržiavať schválenú organizáciu a režim práce podľa bodu 2.1., výnimky a zmeny  schvaľuje 
Krízový štáb ENGIE SK na základe návrhu vedúcich zamestnancov jednotlivých organizačných 
útvarov/pracovísk, ktorý je schválený  riaditeľom príslušnej divízie divízii/regiónu,  

b) zamestnancom sa nariaďuje obmedziť na nutnú mieru vzájomný kontakt  na pracovisku, 
v spoločných priestoroch pracoviska,  ako aj medzi jednotlivými útvarmi, 

c) zamestnancom sa nariaďuje obmedziť na nutnú mieru osobné rokovania a meetingy na 
pracovisku,  na tieto účely sa dôrazne odporúča využívať iné formy komunikácie (telefón, 
videkonferencie, Teams meetingy a pod.), rovnako sa odporúča obmedziť na nutnú mieru 
domáce služobné cesty, 

d) až do odvolania sú pozastavené zahraničné služobné a pracovné cesty, 

e) na účely nevyhnutných pracovných rokovaní na pracovisku je potrebné určiť a označiť 
rokovaciu miestnosť, stanoviť maximálny počet osôb, ktoré sa môžu naraz nachádzať 
v rokovacej miestnosti (odporúča sa využívať iba polovicu personálnej kapacity miestnosti,  
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pričom je nutné dodržiavať  bezpečnú sociálnu vzdialenosť 2 m medzi osobami nachádzajúcim 
sa v nej) 

f) v prípade, že sa na pracovisku nachádza viac rokovacích miestností, je potrebné stanoviť 
maximálny počet osôb podľa bodu e) pre každú rokovaciu miestnosť, 

g) po ukončení rokovania organizátor rokovania  vyvetrá rokovaciu miestnosť a vydezinfikuje 
pracovný stôl (dezinfekčným prostriedkom umiestneným v zasadacej miestnosti). 

h) je nutné dodržiavať časový odstup medzi rokovaniami v rokovacej miestnosti/tiach na 
pracovisku,  a to nasledovne: povinný časový odstup vo vetrateľnej rokovacej miestnosti je 0,5 
hod. povinný  časový odstup v nevetrateľnej rokovacej  miestnosti je 1 hod. 

i) účasť zamestnanca  na rokovaniach, poradách, meetingoch v externom prostredí s počtom 
účastníkov viac ako 5 schvaľuje jeho priamy nadriadený a príslušný riaditeľ divízie/regiónu. 

j) je nevyhnutné stanoviť  maximálny počet povolených prítomných osôb v jednom čase 
v kuchynkách na pracovisku – okrem  dodržiavania  nutnej 2 m sociálnej vzdialenosti pre pobyt 
a pohyb v kuchynkách platia tieto ďalšie obmedzenia:  

i) je zákaz konzumácie jedla v kuchynkách, jedlo sa konzumuje pri pracovnom stole 
zamestnanca, 

ii) zamestnanec trvalo používa svoj pohár, šálku, príbor, tanier, misku a pod., 

iii) je zákaz umývať v kuchynke taniere, misku, príbor, poháre  zamestnanca po 
konzumácii jedla, nápoja -  tie si zamestnanec zoberie domov, kde si ich umyje 

k)  je nevyhnutné stanoviť  maximálny počet povolených prítomných osôb v jednom čase na 
toaletách na  pracovisku, a to s ohľadom na nutnosť dodržania 2 m sociálnej vzdialenosti medzi 
osobami          

l) na pracovisku je potrebné zriadiť  a označiť  izolačnú miestnosť pre prípady uvedené v bode 4. 

m) zamestnancom je silné odporúčané robiť si prestávky na čerstvom vzduchu počas pracovnej 
doby strávenej na pracovisku, a to  na miestach, kde si môžu zložiť rúško z horných dýchacích 
ciest – terasa, balkón. 

 

B. Technické opatrenia  (fan coily, elektrické sušiče rúk, taniere a príbory, piktogramy a 
pod.) 

 

a) používanie fan coilov na prívod chladného vzduchu na pracoviskách je naďalej možné, ak bola 
vykonaná dezinfekcia príslušných častí týchto zariadení  

b) namiesto výťahu je silno odporúčané používať schodisko,  

c) používanie  elektrických sušičov rúk na toaletách je zakázané nakoľko vírením vzduchu 
nadmerne rozširujú mikroorganizmy v priestore, 

d) zamestnávateľ zabezpečí označenie vstupných miest, zasadačiek, kuchyniek spoločných 
priestorov nálepkami (piktogramy) týkajúcimi platných bezpečnostných opatrení počas 



 
 
 

 

 Skupina ENGIE    Názov dokumentu :  
   Plán preventívnych  
   protiepidemických opatrení  
   pre zabezpečenie postupného návratu a         
...pôsobenie  zamestnancov na pracoviskách  
...spoločností ENGIE SK   

       
 

Počet listov: 14 
 Označenie  
. dokumentu :  
 
  S-02/2020-SkE 
 
 

   1. vydanie 
 

Výtlačok č. : 1 

 

Strana 10 z 14 
 

pandémie COVID-19 (používanie rúšok,  dodržiavanie bezpečnej sociálnej vzdialenosti 2 m, 
počet povolených osôb v kuchynkách a v zasadačkách, časté umývanie si rúk a pod.), 

e) zamestnanci musia počas pandémie trvale používať  vlastný pohár, taniere, misky a príbor 
(prípadne aj výberom zo sortimentu kuchynky) 

 

C. Hygienické opatrenia 

a) celková dezinfekcia priestorov a prostredia – pred nástupom zamestnancov na pracovisko 
zamestnávateľ zabezpečil jeho dezinfekciu ozonizáciou; ozón likviduje baktérie, vírusy a plesne,  

b) ozonizáciu pracoviska bude zamestnávateľ aplikovať v pravidelných intervaloch počas trvania 
nákazy COVID-19, 

c) zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom externej upratovacej služby denné čistenie  
dezinfekčnými prostriedkami všetkých exponovaných miest na pracovisku, povrchy, plochy 
a predmety so zameraním na tzv. dotykové povrchy zvlášť tie, ktorých sa zamestnanci často 
dotýkajú, ako sú kľučky, vypínače, madlá, ovládače výťahov, vodovodné batérie, tlačidlá (okrem 
pracovných stolov), 

d) nádoby na odpad sú denne vynášané a nádoby na odpad sú vydezinfikované. 

 

D. Pre kolektívnu hygienu/dezinfekciu zamestnávateľ zabezpečil nasledovné prostriedky 
a opatrenia:  

a) pri vstupoch na pracovisko sú umiestnené dezinfekčné prostriedkov na ruky (gél, tekutina, sprej); 
b) na toalety a do kuchyniek sú umiestnené dezinfekčné tekuté mydlá, 
c) na toalety a do kuchyniek sú umiestnené papierové utierky, aby sa tieto používali namiesto 

elektrických  sušičiek rúk a textilných utierok, 
d) na jednotlivé pracoviská/pracovné miesta sú dodané dezinfekčné prostriedky (sprej, roztok na 

pravidelnú dezinfekciu spoločne používaných, či vlastných pracovných prostriedkov 
zamestnancov (klávesnica, myš, povrch pracovného stola, telefónne slúchadlo, display na 
mobilnom telefóne, tlačidlá na kopírovacom zariadení a pod.) 

 

E. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) ako prevencia pred koronavírusom 
 

a)  zamestnávateľ zabezpečuje pre zamestnancov rúška a respirátory v dostatočnom množstve, 
distribuuje ich prostredníctvom priamych nadriadených alebo určenými zamestnancami, 

b)  ďalšie OOPP (ochranné rukavice, okuliare, celotelové overaly, dezinfekčné prostriedky na ruky 
a iné) sú distribuované podľa povahy práce zamestnanca 

 

F. Bezpečnostné opatrenia pre služobné  motorové vozidlá (referentské a tzv. poolové) 

a) zamestnanec sa má vyhýbať jazde vo vozidle so spolujazdcom,  
b) maximálny počet povolených osôb vo vozidle do 3,5 t sú 2 osoby, pričom počas jazdy obidve 

osoby vo vozidle chránia svoje dýchacie cesty rúškom, 
c) maximálny počet povolený osôb vo vozidle nad 3,5 t  je polovica povoleného počtu osôb 

podľa technického preukazu vozidla, pričom počas jazdy všetky osoby vo vozidle chránia 
svoje dýchacie cesty rúškom, 

d) zamestnanec, ktorý má pridelené služobné motorové vozidlo na trvalé používanie 
zabezpečuje zvýšenú čistotu a hygienu vo vozidle, 
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e) mechanickú očistu a dezinfekciu vnútorných povrchov služobného motorového vozidla je 
zamestnanec povinný vykonať  na konci pracovnej zmeny a  dôkladné upratovanie vo vozidle 
je potrené vykonať minimálne 1x týždenne, 

f) zamestnanec na konci pracovnej smeny vydezinfikuje všetky dotykové kontaktné plochy: 
volant a ovládacie prvky na volante, otváranie dverí, ovládanie okien a spätných zrkadiel, 
ručnú brzdu a riadiacu páku, bezpečnostné pásy, ovládanie rádia, ovládacie prvky na palubnej 
doske, príp. iné časti, ktorých sa vodič dotýka okrem tohto aj kľúče a obal dokladov od vozidla,  

g) rohože vo vozidle je zamestnanec povinný vyčistiť a dezinfikovať min. 1 x týždenne, v prípade 
výrazného znečistenia podľa potreby častejšie. 

h) v prípade poolových vozidiel zamestnanec odovzdá vozidlo po vykonaní všetkých 
hygienických opatrení uvedené v bode f) a g) 

i) na dezinfekciu a čistenie vozidiel  používa zamestnanec prostriedky, ktoré dostal od svojho 
zamestnávateľa; v prípade poolových vozidiel prostriedky, ktoré sa nachádzajú vo vozidle 

j) okrem dezinfekčných prostriedkov uvedených v bode i) na čistenie a dezinfekciu služobných 
motorových vozidiel sa používa aj ozonizátor zamestnávateľa v pravidelných a dohodnutých 
intervaloch medzi zamestnancom a zamestnávateľom. 

 

3.2. Povinnosti zamestnancov 

 

a) dodržiavať opatrenia zamestnávateľa uvedené v bodoch 2.1, 2.2., 2.3.,.3.1 a 4  
b) zotrvať doma, ak má zamestnanec príznaky choroby, 
c) vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi s príznakmi nádchy alebo chrípky, dodržiavať 

minimálne 2 m vzdialenosť od  každého, kto kýcha alebo kašle, 
d) v maximálnej možnej miere dodržiavať na pracovisku sociálnu vzdialenosť 2 m,  
e) vyhýbať sa miestam s vyššou  koncentráciou ľudí, 
f) používať ochranu dýchacích ciest – rúško podľa nariadenia ÚVZ a zamestnávateľa, 
g) pri kašli si zakryť ústa vreckovkou; používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré po 

použití zahodiť do koša, 
h) nedotýkať sa tváre, nepretierať si oči, 
i) vyhýbať sa podávaniu rúk a inému fyzickému kontaktu  
j) umývať si dôkladne ruky mydlom a vodou najmenej 40 sekúnd viackrát za deň alebo 

použiť dezinfekčný prostriedok na ruky. Hygienu rúk treba vykonať vždy: 
i. pred nasadením rúška na tvár, 
ii. po príchode na pracovisko a po príchode domov, 
iii. po cestovaní v prostriedkoch hromadnej dopravy, 
iv. pred, počas i po príprave jedla, 
v. pred konzumovaním jedla, 
vi. po vyčistení nosa, kašľaní, kýchaní, 
vii. po manipulovaní s odpadkovým košom a odpadom, 
viii. po každom použití toalety, 
ix. kedykoľvek máte pocit znečistených rúk, 

 
k) pravidelne čistiť a dezinfikovať povrchy a pracovné spoločne používané na pracovisku, či 

vlastné pracovné prostriedky (tel. aparát, klávesnica na kopírovacích zariadeniach, povrch 
svojho pracovného stola, klávesnica PC, myš, display telefónu, vstupná karta, spoločne 
používané náradia, spoločne používané  prostriedky v rokovacích miestnostiach a pod.) 

l) pravidelne vetrať v pracovnom priestore, 
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m) používať určeným spôsobom pridelené OOPP,  
n) ihneď hlásiť svojmu priamemu nadriadenému a riaditeľovi regiónu a členke Koordinačného 

výboru BOZP a OPP Ildikó Burajovej tieto prípady: 

i. ak sa u  blízkej osoby zamestnanca vyšetruje podozrenie z nákazy koronavírusom, 
ii. ak sa u zamestnanca vyšetruje podozrenie z nákazy koronavírusom,   
iii. ak je zamestnancovi nariadené karanténne opatrenie z dôvodu 

nákazy koronavírusom  

 

4. POSTUP V PRÍPADE VÝSKYTU SUSPEKTNÉHO (PODOZRIVÉHO) PRÍPADU NA 
PRACOVISKU  

 
V prípade, že sa na pracovisku u zamestnanca prejaví akútna infekcia dýchacích ciest (náhly nástup 
aspoň jedného zo symptómov: kašeľ, telesná teplota nad 38 ºC, dýchavičnosť), zamestnávateľ, 
bezodkladne zabezpečí: 

a) izoláciu zamestnanca od ostatných zamestnancov v izolačnej miestnosti, do ktorej sa  zamestnanec 
okamžite presunie a  telefonicky  informuje  svojho nadriadeného, 

b) vedúci zamestnanec o vzniknutej situácii okamžite informuje Krízový štáb, 

c) zamestnanec  kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára a riadi sa jeho pokynmi, 

d) ak si  zdravotný stav zamestnanca nevyžaduje poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom 
zariadení zamestnanec sa presunie do domácej liečby, 

e) v prípade, že zdravotný stav zamestnanca si vyžaduje transport do zdravotníckeho zariadenia, 
kontaktuje ZZS prostredníctvom tel. čísla „155“, čaká v izolačnej miestnosti do jej príchodu, 

f) o ďalšom postupe (odchod do domácej liečby, odsun do zdravotníckeho zariadenia) informuje 
zamestnanec členov Krízového štábu, 

g) následne člen Krízového štábu zabezpečí dezinfekciu izolačnej miestnosti a likvidáciu odpadu (ako 
komunálneho), 

h) izolačná miestnosť  je  vybavená,  pokynmi pre zamestnancov v súlade s týmto plánom, kontaktmi 
na členov krízového štábu, dezinfekčnými prostriedkami na ruky a na kontaktné plochy, rukavicami, 
rúškom, lekárničkou a plastovými vreckami na odpad. 
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5. OPATRENIA PRE KLIENTOV _ SPRÁVA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

 
5.1. Opatrenia ÚRZ 

S účinnosťou od 6. mája 2020 do  odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a 
prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre 
nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení ÚVZ  

a) vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými 
hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),  

b) pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,  

c) zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m, 

d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 
25 m2 z plochy prevádzky,  

e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené 
hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,  

f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových 
plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné 
prostriedky s virucídnym účinkom,  

g) zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. 

 

6. OBOZNÁMENIE ZAMESTNACOV 

 
Vedúci zamestnanci sú povinní neodkladne a preukázateľným spôsobom oboznámiť všetkých zamestnancov 
s týmto dokumentom a sú zodpovední za dodržiavanie všetkých uvedených ustanovení.  

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Porušenie ustanovení tohto dokumentu  zo strany zamestnanca môže byť zamestnávateľom vyhodnotené 
v závislosti od okolností, intenzity a následkov konkrétnej situácie ako porušenie pracovných povinností 
a pracovnej disciplíny  s následkom okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) 
Zákonníka práce. 

  

8. PRÍLOHY 
Príloha č. 1  Členovia krízového štábu a ich kontakty 
Príloha č. 2 Ochrana dýchacích ciest pred šírením infekcie COVID-19 
Príloha č. 3 Ako si správne umývať ruky 
Príloha č. 4 Správna technika dezinfekcie rúk 
Príloha č. 5 Dezinfekcia povrchov, plôch a predmetov 
Príloha č. 6 Správny postup pre používanie OOPP na obmedzenie šírenia vírusu 
Príloha č. 7 Správne použitie tvárového rúška 
Príloha č.8 Povinné piktogramy pre  klientov  Správy bytov a nebytových priestorov 
Príloha č.9 Správna manipulácia s rúškom 
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Príloha č. 10  Uplatnenie ustanovení  Plán preventívnych protiepidemických opatrení pre zabezpečenie postupného 
návratu a pôsobenie  zamestnancov na pracoviskách  spoločností ENGIE SK  v čase výskytu infekčného ochorenia 
COVID-19 na pracovisku  Jarošova 1, 831 03 Bratislava – zasadačky, kuchynky, toalety, správa bytova  nebytových 
priestorov 

Príloha č.11  Fakty o tvárovom rúšku z látky 
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	D. Pre kolektívnu hygienu/dezinfekciu zamestnávateľ zabezpečil nasledovné prostriedky a opatrenia:
	a) pri vstupoch na pracovisko sú umiestnené dezinfekčné prostriedkov na ruky (gél, tekutina, sprej);
	b) na toalety a do kuchyniek sú umiestnené dezinfekčné tekuté mydlá,
	c) na toalety a do kuchyniek sú umiestnené papierové utierky, aby sa tieto používali namiesto elektrických  sušičiek rúk a textilných utierok,
	d) na jednotlivé pracoviská/pracovné miesta sú dodané dezinfekčné prostriedky (sprej, roztok na pravidelnú dezinfekciu spoločne používaných, či vlastných pracovných prostriedkov zamestnancov (klávesnica, myš, povrch pracovného stola, telefónne slúchad...
	E. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) ako prevencia pred koronavírusom
	F. Bezpečnostné opatrenia pre služobné  motorové vozidlá (referentské a tzv. poolové)
	3.2. Povinnosti zamestnancov
	a) dodržiavať opatrenia zamestnávateľa uvedené v bodoch 2.1, 2.2., 2.3.,.3.1 a 4
	b) zotrvať doma, ak má zamestnanec príznaky choroby,
	c) vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi s príznakmi nádchy alebo chrípky, dodržiavať minimálne 2 m vzdialenosť od  každého, kto kýcha alebo kašle,
	d) v maximálnej možnej miere dodržiavať na pracovisku sociálnu vzdialenosť 2 m,
	e) vyhýbať sa miestam s vyššou  koncentráciou ľudí,
	f) používať ochranu dýchacích ciest – rúško podľa nariadenia ÚVZ a zamestnávateľa,
	g) pri kašli si zakryť ústa vreckovkou; používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré po použití zahodiť do koša,
	h) nedotýkať sa tváre, nepretierať si oči,
	i) vyhýbať sa podávaniu rúk a inému fyzickému kontaktu
	j) umývať si dôkladne ruky mydlom a vodou najmenej 40 sekúnd viackrát za deň alebo použiť dezinfekčný prostriedok na ruky. Hygienu rúk treba vykonať vždy:


	4. POSTUP V PRÍPADE VÝSKYTU SUSPEKTNÉHO (PODOZRIVÉHO) PRÍPADU NA PRACOVISKU
	5. OPATRENIA PRE KLIENTOV _ SPRÁVA BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
	5.1. Opatrenia ÚRZ

	S účinnosťou od 6. mája 2020 do  odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. pre nakupujúcich (zákazníkov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovný...
	a) vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
	b) pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
	c) zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
	d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z plochy prevádzky,
	e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
	f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
	g) zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.
	6. OBOZNÁMENIE ZAMESTNACOV
	7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
	8. PRÍLOHY

