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Informácie o opatreniach proti šíreniu vírusov 
Všetci zamestnanci si zabezpečujú čistotu rúk a svojho pracovného miesta a správajú sa tak, aby 
predchádzali nakazeniu a zostali zdraví. Na dezinfekciu používame dávkovač dezinfekcie rúk 
umiestnený pri vstupe do firmy, alebo samostatnú dezinfekciu. Na dezinfekciu plôch sa používa 
dezinfekcia postrekom alebo dezinfekčné utierky. 

.Každý zamestnanec: 
• si pravidelne dezinfikuje svoje pracovné miesto: pracovnú plochu, klávesnicu, tlačidlá počítača 

a monitora, myš, mobil 
• jazdiaci autom si pravidelne dezinfikuje volant, páku, tlačidlá a úchyty v aute 
• si priebežne dezinfikujte ruky aj po podaní rúk s inými ľuďmi. 

Zamestnávateľ zabezpečuje: 
• pravidelnú dezinfekciu spoločných plôch vo firme (kľučky, vypínače, tlačidlá na zariadeniach, 

stoly v dennej miestnosti. 
• pre každého zamestnanca dostatok a prístup k papierovým utierkam, dezinfekcii, rúškam, 

rukaviciam. 

Obchodní manažéri: 
• uprednostňujú telefonický, e-mailový, príp. video kontakt so zákazníkmi 
• v prípade obchodného rokovania u zákazníka dodržujú predpisy obchodného partnera, 

v priestoroch ktorého sa nachádzajú, nosia rúška a dodržujú odstup 
• obmedzujú podávanie si rúk s obchodnými partnermi 
• vydezinfikujú si ruky po návšteve u obchodného partnera 
• vždy majú v aute rúška, rukavice a dezinfekciu na ruky. 

Rozvoz tovaru - šoféri: 
• pri vykladaní auta používajú rukavice 
• používajú rúška alebo respirátory ak sú vyzvaní zákazníkmi, alebo sa nachádzajú v ohrozenej 

oblasti (nemocnice...) 
• obmedzujú podávanie si rúk so zákazníkmi 
• vždy majú v aute rúška, rukavice a dezinfekciu na ruky. 

Sklad: 
• osobný odber tovaru je možný až po vopred dohodnutom termíne 
• zakázané je vstupovať do skladu nezamestnaným osobám 
• zamestnanci vykladajú tovar v rukaviciach 
• obmedzuje sa podávanie si rúk so zákazníkmi a dodávateľmi. 

Administratíva: 
• zákazníci prichádzajúci pre tovar musia mať chránené dýchacie cesty a neprichádzajú do styku 

s administratívou 
• obmedzujeme stretnutia s cudzími ľuďmi u nás vo firme 
• návštevy si vydezinfikujú ruky dezinfekciou umiestnenou pri vstupe 
• obmedzujeme podávanie si rúk 
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Ďalšie odporúčania: 
• zabezpečiť zvýšený príjem vitamínu C 
• obmedziť dotyky tváre rukami (prenos vírusu je možný aj cez sliznicu – oči, ústa, nos) 
• obmedziť pobyt tam kde je veľa ľudí (obchodné centrá, kiná...) 
• dbať aj na prevenciu mimo firmy -  nosiť rúško, dodržiavať bezpečný odstup od iných ľudí 

a dôkladne si dezinfikovať ruky (najviac kontaminované sú napr. kľučky, držadlá v MHD, 
nákupné vozíky, peniaze) 

 
V prípade suchého dráždivého kašľa a zvýšenej teploty treba volať nadriadenému a svojej lekárke. 
Vopred treba upozorniť nadriadeného pri zámere vycestovať do zahraničia alebo ísť na hromadnú 
akciu. Následné opatrenia sa budú vždy upresňovať podľa aktuálneho stavu a odporúčaní 
hlavného hygienika SR. 
 
        


