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Milé kolegyne a milí kolegovia,  
 
vzhľadom na neustále zhoršovanie pandemickej situácie dovoľte, aby sme Vám pripomenuli základné 
pravidlá na ElÚ SAV, ktorými sa snažíme zamedziť šíreniu nákazy v našom pracovnom prostredí a 
prenosu infekcie na rizikové skupiny a zároveň Vás žiadame o ich dôsledné dodržiavanie.  
 
 Povinnosťou zamestnancov je  dodržiavať nasledujúce opatrenia: 
 

 Odstup a dôsledná hygiena rúk a pracovného prostredia, dôsledné vetranie pracovných 
priestorov, 

 prekrytie úst a nosa rúškom alebo respirátorom FFP2 v interiéri (bez ohľadu na aktuálne 
zaradenie okresu v COVID Automate), aj v rámci ustálených kolektívov, s výnimkou 
zamestnanca, ktorý sa nachádza vo vnútornom priestore sám,  

 domáca izolácia aj v prípade prejavov bežného prechladnutia a nádchy, ktoré môžu byť 
počiatočnými symptómami nákazy delta variantom vírusu SARS-CoV-2, 

 okamžité nahlásenie domácej izolácie vedúcemu/vedúcej oddelenia alebo úseku 
a sekretariátu riaditeľa  (miroslava.blazyova@savba.sk), 

 upozornenie blízkych kontaktov z obdobia dvoch dní pred prejavom príznakov, 

 absolvovanie RT-PCR testovania na prítomnosť RNA vírusu SARS-CoV-2, pričom 
testovanie zo zdravotných dôvodov je naďalej hradené štátom, 
https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/ ,  

 v prípade pozitívneho nálezu je povinná izolácia na 10 dní v domácom prostredí, 

 v prípade pozitívneho nálezu RT-PCR testu informovanie blízkych kontaktov, pričom 
kontakty z prostredia ElÚ SAV majú povinnosť sa dať otestovať 3-5 dní od expozície 
infikovanej osobe,  

 ak je blízkym kontaktom pozitívne testovanej osoby zamestnanec, ktorý nebol očkovaný, 
ani neprekonal ochorenie COVID-19 v období 180 dní pred kontaktom, je povinný 
nastúpiť na 10 dní do karantény, sledovať svoj zdravotný stav a pri jeho zhoršení 
kontaktovať lekára,  

 karanténa nie je povinná ak je blízkym kontaktom pozitívne testovanej osoby 
zamestnanec, ktorý je 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo 21 dní po 
jednodávkovej vakcíne, alebo 14 dní po prvej dávke podanej do 180 dní od prekonania 
ochorenia COVID-19, alebo prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie dlhšom ako 
180 dní a nevyskytujú sa u neho žiadne klinické príznaky ochorenia,  

 počas domácej izolácie môžu zamestnanci čerpať PN, dovolenku, alebo neplatené voľno,  

 ak to povaha pracovnej činnosti, a zdravotný stav dovoľuje, a zároveň naliehavosť 
pracovných úloh vyžaduje, môžu zamestnanci v karanténe po súhlase vedúceho/vedúcej 
oddelenia pracovať z domu.  
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Okrem toho sú v priestoroch ElÚ SAV platné všetky ostatné aktuálne opatrenia prijaté Vládou SR 
v súlade s platným covid automatom:  
https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/08/covid-automat_signalizacny-
system_4v1.pdf 
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19 
 

 
Všetky povolené činnosti, resp.  ich  aktuálne obmedzenia sa riadia COVID Automatom, pričom 
aktuálne zaradenie okresu v COVID Automate si overíte na:  
https://automat.gov.sk.  
 
Zoznam aktuálnych vyhlášok a usmernení si vyhľadáte na: 
https://automat.gov.sk/references 
 
Pri prijímaní zahraničných hostí a vyslaniach na služobné cesty je potrebné dodržiavať 
aktuálne platné podmienky cestovania uvedené na:  
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19 
 
 
Toto nariadenie je platné a účinné dňom jeho vydania a platí až do odvolania, alebo do vydania 
ďalšieho nariadenia, podľa vývoja situácie. 
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