Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš
Číslo: 2021/000898

V Liptovskom Mikuláši dňa 19.2.2021

VEC: Usmernenie protiepidemických opatrení v prevencii šírenia infekčného ochorenia
COVID-19, ktorý spôsobuje nový koronavírus (SARS-CoV-2) na pracovisku –
aktualizácia.
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 14 dní odo dňa odberu pozitívnej vzorky
testovanej RT-PCR metódou alebo antigénovým testom.
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 8. deň od posledného kontaktu s chorou (pozitívnou) osobou (potvrdený
prípad ochorenia COVID-19), alebo osobu podozrivou z nákazy. Definícia úzkeho
kontaktu podľa § 1 ods. 2 písm. h) Vyhlášky č. 42 Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky (ďalej len ÚVZ SR), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe
osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
uverejnená vo Vestníku vlády, čiastka 19, vydaná 5. februára 2021, účinná od 8.
Februára 2021 je nasledovná: Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou
na ochorenie, ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15
minút
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
alebo
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie
kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky
3. Ak výsledok testovania osoby podľa bodu 2 je negatívny, osoba pokračuje
v domácej izolácii minimálne v dĺžke 14 dní od posledného kontaktu s chorou osobou
( potvrdený prípad ochorenia COVID-19).
4. Ak výsledok testovania osoby podľa bodu 2 je pozitívny, osoba je povinná dodržiavať
domácu izoláciu – karanténu minimálne 14 dní odo dňa odberu pozitívnej vzorky
testovanej RT-PCR metódou alebo antigénovým testom. 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 (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 14 dní, v závislosti od závažnosti priebehu ochorenia COVID-19.
5. Pri riadení protiepidemických opatrení je v každom jednotlivom prípade nevyhnutná
spolupráca s RÚVZ 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. Aktuálne sa preventívne testovanie na pracoviskách riadi
vyhláškou ÚVZ SR č. 47/ Vestníka vlády SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri
ohrození
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok
a priestorov zamestnávateľa.
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.
4. Zamestnávatelia v súvislosti s vyššie uvedenými povinnosťami fyzických osôb
(zamestnancov)
sú povinní vytvárať podmienky na ich dodržiavanie, resp.
rešpektovať to, že v prípade ich nedodržiavania by sa zamestnanci dopúšťali
priestupkov na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej zák. č. 355/2007 Z. z.).
Taktiež zamestnávatelia sú v súlade s § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. povinní
zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym,
chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na
najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených
osobitnými predpismi (koronavírus 2 spôsobujúci ťažký akútny respiračný syndróm je
klasifikovaný ako biologický faktor 3. skupiny podľa NV SR č. 83/2013 Z. z.
o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým
faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (biologické faktory 3. skupiny môžu
spôsobiť závažné ochorenie ľudí a vážne nebezpečenstvo pre zamestnancov, môžu
predstavovať riziko rozšírenia v populácii, pričom obvykle je k dispozícii účinná
profylaxia alebo liečba).
Plnenie týchto opatrení môže na strane zamestnávateľov predstavovať významné obmedzenia
najmä z pohľadu zabezpečovania
potrebných pracovných a technologických procesov,
avšak v súčasnej veľmi nepriaznivej epidemiologickej situácii plnenie týchto opatrení má
prioritu a významne prispieva k jej zlepšeniu a v konečnom dôsledku k celospoločenskému
prospechu, k ochrane zdravia zamestnancov a ich rodín pred vznikom ochorenia COVID-19.
RÚVZ preto vyzýva všetkých zamestnávateľov, fyzické aj právnické osoby k dodržiavaniu
vyššie uvedených protiepidemických opatrení.
MUDr. Gabriela Guráňová
regionálna hygienička

