FM CONSULTING, spol. s r.o.
E mail maria.komorova@fmconsulting.sk, telefón 00421 905 106 911

PREVENTÍVNE POSTUPY PRI PREJAVOCH KLINICKÝCH
PRÍZNAKOCH OCHORENIA COVID-19 NA PRACOVISKU

Na základe aktuálnych poznatkov o ochorení COVID -19 a v súlade s Usmernením
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 (piata aktualizácia) vydaného dňa 18.03.2020, zasielame
nasledovné postupy v prípade zaznamenania niektorého z klinických príznakov ochorenia na
COVID-19 u zamestnancov spoločnosti .
Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je
zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení
nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom k všeobecným
zásadám prevencie patrí aj vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika, ako aj
posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť.
Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby
je oprávnený prijať a vykonať vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia
zamestnancov.

Každé možné podozrenie zamestnanca na ochorenia COVID -19 sa posudzuje individuálne
a výkon jednotlivých krokov protiepidemických opatrení vychádza z podrobných klinických
anamnestických a epidemiologických údajov.

V rámci všeobecných odporučení platí, že:
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1. ak sa u zamestnanca pred nástupom na pracovnú zmenu zaznamená telesná teplota
37,5 °C a vyššia (v súlade s predpísaným postupom monitorovania telesnej teploty - viď.
príloha č.3) a/alebo sa u neho zistila prítomnosť ďalších príznakov respiračnej infekcie
(kašeľ, dýchavičnosť,) takémuto zamestnancovi sa zamedzí vstup na pracovisko,
2. ak sa zaznamená u zamestnanca telesná teplota - 37,5 °C a vyššia v priebehu trvania
pracovnej zmeny a /alebo disponuje príznakmi akútnej respiračnej infekcie , dôjde
k prerušeniu jeho pracovnej činnosti.
Zodpovedná osoba poskytne zamestnancovi podozrivému z nákazy tvárové rúško resp.
respirátor /bez výdychového ventilu (takéto respirátory bránia úniku infekčného agensu do
prostredia).Odporúčajú sa používať u jedincov s podozrením na ochorenie alebo chorých
jedincov.
Zamestnanca podozrivého z nákazy je potrebné izolovať od ostatných zamestnancov
v miestnosti zriadenej na tento účel alebo v miestnosti na poskytovanie prvej pomoci do
doby transportu v závislosti od akútnosti stavu.
Pri ľahkom stave sa odporúča:
zabezpečenie transportu zamestnanca do domácej starostlivosti formou individuálnej
dopravy. NEODPORÚČA sa na transport využívať prostriedky hromadnej dopravy.
Pri ťažšom až vážnom stave sa môže kontaktovať rýchla zdravotná služba, ktorá zvolí na
základe poskytnutých informácií o zdravotnom stave ďalší postup.
Do miestnosti pre podozrivých z nákazy smú vstupovať len vybrané osoby vybavené
ochrannými prostriedkami –pracovný odev, ochranné tvárové rúško/ respirátor,
ochranné rukavice, príp. ochrana očí –okuliare,
Miestnosť pre podozrivých z nákazy :
Mala by byť vybavená lôžkom (nie čalúneným), stoličkou, umývadlom, v prípade ak sa
v miestnosti nenachádza umývadlo, je nutné aby v miestnosti bol aspoň dezinfekčný
prostriedok s obsahom alkoholu. Všetky povrchy musia byť umývateľné .
V miestnosti sa musí nachádzať aj odpadkový kôš, ktorý bude vybavený vreckom (ideálny
bezdotykový).
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Miestnosť pre podozrivého z ochorenia je potrebné po každom izolovanom zamestnancovi
dôkladne vydezinfikovať chemickými prostriedkami s virucidnými účinkami a pripraviť pre
ďalšieho podozrivého z ochorenia
Pri oboch prípadoch sa odporučí zamestnancovi opustiť pracovisko a z domáceho
prostredia telefonicky kontaktovať jeho všeobecného lekára, ktorý posúdi zdravotný stav
a navrhne ďalší postup. Zamestnanec by mal svojho zamestnávateľa o situácii informovať.
Ak všeobecný lekár na základe údajov vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19 nahlási
telefonicky túto skutočnosť regionálnemu hygienikovi územne príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ)za účelom epidemiologického vyšetrovania
a zabezpečenia kontaktov.
Na základe posúdenia rizika (nízka alebo vysoká miera rizika) príp. výsledkov laboratórnej
diagnostiky sa určia ďalšie postupy pre spoločnosť príp. pre zamestnancov a iných
kontaktov, ktoré prišli do styku s podozrivým zamestnancom na ochorenie COVID -19.

V rámci všeobecných odporučení proti šíreniu ochorenia COVID -19 sa súbežne
uplatňujú nasledovné preventívne opatrenia:

- častejšie vykonávanie dezinfekcie pracovných plôch administratívnych
priestorov (pracovné stoly, klávesnica, monitor, myš, mobilné telefóny, perá),pracovných
plôch vo výrobných priestoroch, zariadení osobnej hygieny (WC ,šatne) a tiež kľučiek
dverí, priestorov jedálne, a všetkých kľučiek dverí, zábradlia, ovládacích prvkov
vo výťahoch prípadne výdajných automatov ( pochutiny, nápoje),virucidnými
prostriedkami,
- dôraz sa kladie na dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov (dôkladné a správne
umývanie si rúk) za pomoci mydla a teplej vody,
- ak momentálne nemáte možnosť umytia rúk –ako alternatíva sa odporúča použiť
dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
- dodržiavať hygienické návyky –nesiahať si rukami na tvár, nos, ústa, pri kýchaní a
/alebo kašľaní si zakrývať ústa a nos vreckovkou (papierovou),ktorú následne zahodíte do
odpadkového koša (najlepšie s uzatvárateľným uzáverom), nenosiť na rukách a prstoch
šperky a iné predmety, ktoré by predstavovali miesto pre usídlenia mikroorganizmov,
- používanie a správne používanie ochranných rúšok alebo respirátorov, príp. rukavíc,
či OOPP na ochranu očí,
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-

-

pravidelná výmena resp. starostlivosť o rúška a/alebo respirátory,
pravidelná a dostatočná výmena vzduchu priestorov (uprednostniť prirodzené
vetranie),
sledovanie svojho zdravotného stavu príp. možných klinických príznakov ochorenia
COVID-19,
zminimalizovať návštevy zdravotníckych zariadení na úkony nevyhnutné v rámci
zachovania svojho života a zdravia,(preskripcia liekov sa dá vybaviť telefonicky či
prostredníctvo e-mailu),
preventívne opatrenia uplatňovať aj v domácom prostredí,
zabezpečiť zvýšený prísun vitamínov (najmä vitamínov C a D v naturálnej forme )
a výživovými doplnkami.

- lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci (vstupné, periodické
majú v tejto situácii odkladný účinok nakoľko sa nepovažujú za
neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
•

Tvárové rúško:

Poskytuje bariérovú ochranu pred kvapôčkovou nákazou,
Tvárové(chirurgické) rúško avšak nemusí primerane chrániť pred aerosólom alebo
malými čiastočkami vo vzduchu s veľkosťou menej ako 5mikrometrov,
- V prípade viditeľného znečistenia alebo v prípade, že je navlhnuté, je potrebná jeho
výmena,
- Alteratívou môžu byť textilné rúška, ktoré sa dajú opakovane používať po predošlom
(praní, vyváraní )a následnom prežehlení
Počas nosenia, z dôvodu prevencie kontaminácie, sa rúško nemá chytať rukami.
-

Postup na odstránenie rúška z tváre:
- Po použití by malo byť rúško odstránené uvoľnením šnúrok na zadnej časti – nikdy
neuchopovať rúško rukami – následne zlikvidovať rúško ako komunálny odpad,
- Po odložení rúška je potrebné vykonať dezinfekciu rúk,
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•

Respirátory

musia vyhovovať norme BS EN 149:2009,
Respirátor poskytuje ochranu proti vdýchnutiu veľmi malých častíc a aerosólu,
Okraje respirátora musia tesne priliehať&#39; na tvár, aby sa zabránilo bočnému
vnikaniu vzduchu pod respirátor. Dobré uchytenie je dosiahnuteľne iba tam, kde je
dobré utesnenie okrajov respirátora k pokožke tváre,
- Respirátory nie sú vhodné pre osoby s fúzami, bokombradami, pretože negatívne
ovplyvňujú priľnutie okrajov respirátora k pokožke,
!!Ani respirátor s vysokou filtračnou schopnosťou nemusí byť dostatočne účinný z dôvodu
prieniku vzduchu pod masku pre nedostatočné priľnutie k tvári!!
- Je dôležité nedať respirátor s výdychovým ventilom osobe podozrivej z ochorenia
COVID-19 (cez výdychový ventil by unikalo infekčné agens).
-

Postup po použití OOPP
1. Vyzliecť rukavice,
2. Vyzliecť pracovný odev a obuv,
3. Umyť ruky mydlom a vodou resp. dezinfikovať ruky,
4. Odstrániť ochranné okuliare, - odstrániť respirátor (ochrannú masku), 5. Opäť umyť resp. dezinfikovať ruky.

PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA
!Pri tvorbe protiepidemických opatrení pri výskyte prípadu na podozrenie na ochorenie
COVID -19 sa vychádza z „algoritmu - opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom
COVID-19“, ktorý tvorí prílohu č.4.!
1. PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA VYKONÁVANÉ U OSÔB V ÚZKOM
KONTAKTE

- dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený
zdravotný dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID19 a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,
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-

-

nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19
(náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných
podujatí),
zákaz cestovania,
izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia
typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s
rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia
a pod.,
obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,
v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi
a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi,

2. PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA VYKONÁVANÉ U OSÔB V BEŽNOM
KONTAKTE:
- pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom

ochorenia COVID-19,
- osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly
nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
- v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára,

Príloha č.1: Definície prípadov
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1. SUSPEKTNÝ PRÍPAD: (osoba podozrivá z ochorenia) vyžadujúca si laboratórnu
diagnostiku (nehlási sa na európskej úrovni) je:

1.

2.

3.

Pacient s akútnou infekciou dýchacích ciest (náhly nástup aspoň jedného z
nasledujúcich symptómov: kašeľ, telesná teplota nad 38 °C, dýchavičnosť) a bez inej
etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz a s anamnézou cestovania alebo
pobytu v krajine / oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite* počas
14 dní pred objavením sa symptómov.
pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred
objavením sa symptómov v úzkom kontakte (vysvetlenie viď. nižšie)
s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19.
pacient so závažnou akútnou respiračnou infekciou (horúčka a aspoň jeden príznak
respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu
(SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz *

* podľa klasifikácie WHO denné aktualizované hlásenia o výskyte ochorenia (COVID-2019) na
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

2. PRAVDEPODOBNÝ PRÍPAD:
Podozrenie na prípad, u ktorého je testovanie na vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19
nejednoznačné (podľa výsledkov testov oznámených laboratóriom), alebo u ktorého bolo
testovanie na pan-koronavírusové ochorenia pozitívne.
3. POTVRDENÝ PRÍPAD:
Osoba s laboratórnym potvrdením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19,
bez ohľadu na klinické príznaky a symptómy.

Príloha č.2: Definícia osôb v kontakte
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1. DEFINÍCIA OSÔB V KONTAKTE (osôb podozrivých z nákazy):
Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla
byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19.

1.1 Osoba v úzkom kontakte (VYSOKÉ RIZIKO EXPOZÍCIE):
Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:
Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19
1.
2.
3.
4.
5.

Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19
(napr. podaním rúk).
Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením
COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek).
Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15
minút.
Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň
atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2
metre.

1.2. Osoba v bežnom kontakte (NÍZKE RIZIKO EXPOZÍCIE):
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Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:

1.

osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19:

osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár)
s prípadom COVID-19:
osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek
3.
spôsobom prepravy
2.

Časové trvanie

Vzdialenosť

menej ako 15
minút:

viac ako 2 m

menej ako
15 min.

Príloha č.3: Postup merania telesnej teploty
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POSTUP MERANIA TELESNEJ TEPLOTY

-

meranie telesnej teploty sa vykonáva

u zamestnancov pred zahájením pracovnej

zmeny a tiež v priebehu trvania pracovnej zmeny v náhodilom čase,
-

meranie telesnej teploty vykonávajú kompetentní zamestnanci,

-

pracovník/(ci) , ktorý /(í) vykonáva meranie telesnej teploty musí počas kontaktu so
zamestnancami používať prislúchajúce OOPP –ochranný odev, ochranné rukavice
a ochranné rúško/respirátor.

-

meranie telesnej teploty sa vykonáva za pomoci bezkontaktného teplomera, ktorý
bude merať telesnú teplotu na pokožke v úrovni čela,

-

osoba vykonávajúca meranie by mala stáť vo vzdialenosti cca 1 meter,

-

monitorovaná osoba zotrvá na mieste pokiaľ prístroj nevyhodnotí jeho telesnú teplotu
a pracovník, ktorý meria telesnú teplotu nedá pokyn, že môže odísť,

-

počas merania by mali mať monitorované osoby zakryté ústa, aby nedošlo pri
náhodnom kýchaní alebo kašlaní ku kontaminácii meracieho prístroja alebo odevu
pracovníka ktorý meria telesnú teplotu,
- na zakrytie úst je vhodné podľa odporúčania ÚVZ SR použiť textilnú vreckovku,
alebo papierovú utierku. V žiadnom prípade nepoužívajte ruky.
- ak sa na displeji teplomera objaví hodnota telesnej teploty 37,5°C alebo vyššia,
meranie sa zopakuje,
- ak druhé meranie preukáže značnú rozdielnosť vo výsledku meranie sa zopakuje
ešte po tretí krát ,
- ak sa po treťom meraní preukáže prekročenie telesnej teploty na hodnotu 37,5 °C
a vyššiu, zodpovedný pracovník zamedzí takémuto zamestnancovi vstup na
pracovisko alebo nariadi prerušenie pracovnej činnosti v priebehu pracovnej zmeny.

Príloha č.4 : Algoritmus - protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom
COVID-19
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Asymptomatická osoba,
(bez príznakov), ktorá bola v kontakte
s prípadom COVID-19

Vyhľadávanie kontaktov

Typ
expozície

Manažment pacienta

Bežný kontakt

Úzky kontakt

(nízke riziko)

(vysoké riziko expozície)

Samosledovanie príznakov
infekcie počas 14 dní od
expozície:

Sledovanie
zdravotného stavu
pacienta pod dohľadom
RÚVZ:

-denné monitorovanie
príznakov ochorenia
a telesnej teploty

-protiepidemické
opatrenia sa vykonávajú
po dobu 14 dní.

Kontinuálne
monitorovanie po
dobu 14 dní

Horúčka
alebo
príznaky
respiračnej
infekcie

NIE

Potvrdený

Nepotvrdený

ÁNO
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Laboratórne
testovanie
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ŽiadneŹižskdnskdsd
ďalšie riziko COVID -19

Izolovať sa a okamžite
vyhľadať zdravotnícku pomoc
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