Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš
Číslo: 2020/013100

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.12.2020

Vec: Usmernenie protiepidemických opatrení v prevencii šírenia infekčného ochorenia
COVID 19, ktorý spôsobuje nový koronavírus (SARS-CoV-2) na pracovisku

V nadväznosti na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu v šírení infekčného
ochorenia COVID 19, ktorý spôsobuje nový koronavírus (SARS-CoV-2) je potrebné
celospoločensky dodržiavať nevyhnutné protiepidemické opatrenia, vrátane opatrení na
jednotlivých pracoviskách u všetkých zamestnávateľov. V tejto súvislosti Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
poukazuje
na potrebu
dodržiavania tohto postupu na pracoviskách zamestnávateľov:
1. Každá osoba, ktorá bola pozitívne testovaná metódou RT-PCR alebo metódou
stanovenia antigénov vírusu COVID-19 je povinná sa podrobiť izolácii v domácom
prostredí v úhrnnej dĺžke minimálne 10 dní od výsledku testu.
2. Všetky osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívne testovanými osobami na
prítomnosť vírusu COVID – 19 ( vysoké riziko expozície) sú povinné podrobiť sa
izolácii v domácom prostredí a podrobiť sa vyšetreniu na prítomnosť koronavírusu
SARS-CoV-2 metódou RT-PCR alebo metódou stanovenia antigénov vírusu, a to
najskôr 5 – 10 deň od posledného kontaktu s chorou osobou ( potvrdený prípad
ochorenia COVID-19), alebo osobu podozrivou z nákazy. Definícia úzkeho kontaktu
je na
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_HH_SR_COVID_19_11_aktuali
zacia_20112020.pdf
3. Ak výsledok testovania osoby podľa bodu 2 je negatívny, osoba pokračuje
v domácej izolácii minimálne v dĺžke 10 dní od posledného kontaktu s chorou
osobou ( potvrdený prípad ochorenia COVID-19), alebo osobu podozrivou z nákazy.
4. Ak výsledok testovania osoby podľa bodu 2 je pozitívny, osoba je povinná dodržiavať
domácu izoláciu – karanténu minimálne 10 dní od výsledku testu.
5. Príslušní všeobecní lekári pre deti a dorast a pre dospelých vystavujú pre osoby
podľa bodu 1. a 2. doklady o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karantény alebo
ochorenia (PN). Ukončovanie PN u týchto osôb sa môže riadiť dĺžkou karantény
(domácej izolácie osôb), ale najmä sa riadi posúdením zdravotného stavu osôb
a v tejto súvislosti môže byť karanténna PN dlhšia ako 10 dní.
6. Pre riadenie protiepidemických opatrení je nevyhnutná spolupráca s RÚVZ a to
jednotlivo pri vzniku ohniska nákazy na pracovisku.
Záver: Po zistení prípadu( prípadov) ochorenia osôb na COVID-19 na pracoviskách
nesmú na pracoviskách ďalej tieto osoby pracovať a rovnako nesmú byť do tohto
procesu zaradené osoby, ktoré s chorou osobou na pracovisku boli v úzkom kontakte.
K problematike antigénového testovania osôb na pracoviskách RÚVZ upozorňuje:

1. Použitie antigénových testov na pracovisku neumožňuje neplniť protiepidemické
opatrenia, uvedené vyššie.
2. Antigénový test je menej vhodný u bezpríznakových pacientov ( osôb) , ktorí sú 1.
– 5. deň po kontakte s pacientom ( osobou) pozitívnou na COVID-19. Negatívny
výsledok neznamená, že u pacienta
počas ďalších dní nemôže
prepuknúť
koronavírusová infekcia.
3. V prípade, že antigénové testovanie na pracovisku
je uskutočňované
v nesprávnom čase a u osôb, ktoré bez ohľadu na jeho výsledok patria do
domácej izolácie alebo karantény, vzniká na pracovisku vysoké riziko šírenia
ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Následne je
toto riziko prenášané do rodín a do komunity, s celospoločenským negatívnym
dopadom.
RÚVZ preto vyzýva všetkých zamestnávateľov, fyzické aj právnické osoby k dodržiavaniu
vyššie uvedených protiepidemických opatrení.
MUDr. Gabriela Guráňová, v.r.
regionálna hygienička

