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OCHORENIE (COVID-19)
USMERNENIE PRE PRACOVNÍKOV MINISTERSTVA 
ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
Osoba Aktivita Druh OOP a opatrenia

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí 
vstupujú na územie Slovenskej 
republiky za účelom prepravy, 
nakladania a vykladania tovaru

Výkon pracovných činností pri 
ktorých nedochádza k priamemu 
kontaktu s iným človekom alebo 
k nutnosti zotrvania v uzavretom 
priestore s inými osobami

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému 
prenosu, ktoré zahrňajú: 

 » Ochrannú masku.
 » Pri nákladke a výkladke okuliare a rukavice.
 » Pravidelné umývanie rúk vrátane používania dezinfekčných 

prostriedkov na báze alkoholu.
Posádka v lodnej nákladnej doprave, 
ktorí vstupujú na územie Slovenskej 
republiky za účelom prepravy, 
nakladania a vykladania tovaru

Vodiči a posádky dopravnej 
zdravotnej služby, ktorí vykonávajú 
transport pacienta

Ak je priestor oddelený (2 kom-
partmenty a pacient má rúško) 
Ak vodič pacienta nakladá alebo 
mu pomáha pri vystupovaní 

 » Vodič má iba rúško a dezinfikuje si ruky pravidelne.
 » Vodič má rúško (ak pacient kašle, tak respirátor FFP2), plášť, 

okuliare a rukavice.

Členovia posádky lietadla 
alebo iných členov leteckého 
personálu, ktorých výkon činnosti 
je nevyhnutný na vykonanie letu 
lietadla na leteckú prepravu nákladu 
(nie ľudí) na územie Slovenskej 
republiky, ktorí zotrvajú na palube 
tohto lietadla, okrem vykonania 
predletovej prípravy, naloženia alebo 
vyloženia leteckého nákladu 

Výkon pracovných činností pi-
lota, výkon pracovných činností 
letušky/stewarda

 » Pilot, letuška/steward nemôže ísť na palubu, ak má teplotu 
vyššiu ako 37,1 °C alebo kašeľ, či dýchavicu.

 » Nosia chirurgické rúško alebo ochranné rúško, cestujúci 
s príznakmi teploty alebo kašlom majú rúško a dezinfikujú si 
pravidelne ruky.

 » Ak sa letuška/steward stará o chorého člena posádky alebo 
pasažiera, má mať respirátor FFP2, plášť, okuliare a rukavice.

Zamestnanci pohrebných služieb, 
ktorí zabezpečujú medzinárodnú 
prepravu ľudských pozostatkov 
alebo ľudských ostatkov na účely 
pochovania alebo spopolnenia 
(susp. alebo potvrdený COVID-19)

Výkon pracovných činností, pri 
ktorých dochádza k priamemu 
kontaktu alebo k nutnosti 
zotrvania v uzavretom priestore 
s inými osobami / s personálom 
v zahraničí 

Bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému a kvapôčkovému 
prenosu, ktoré zahrňajú: 

 » Ochranné rúško, ak nemanipuluje priamo s telom, a ak je 
prepravné vozidlo oddelené priestorom pre vodiča, ktorý 
je izolovaný a časťou pre telo, v ktorom je zabezpečené 
odsávanie (nie cirkulácia vzduchu). 

 » Ak je potrebná priama manipulácia s telom alebo ostatkami, 
má sa použiť:
a. respirátor FFP2,
b. ochrana očí (okuliare alebo štít),
c. rukavice a plášť,
d. pravidelné umývanie rúk vrátane používania dezinfekčných 

prostriedkov na báze alkoholu.

Personál, ktorý je v priamom 
kontakte s osobami v nariadenej 
karanténe z dôvodu repatriácie

Aktivity, ktoré zahrňajú priamy 
kontakt s osobou suspektnou 
alebo potvrdenou COVID-19, 
(napr. vstupovanie do izby).

Dodržiavať priestorovú vzdialenosť 2 metre a bezpečnostné opat-
renia proti kontaknému a kvapôčkovému prenosu, ktoré zahrňajú: 

 » Ochranné rúško.
 » Rukavice. 
 » Ochrana očí (okuliare). 
 » Pravidelné umývanie rúk vrátane používania dezinfekčných 

prostriedkov na báze alkoholu.

Administratívne priestory Činnosti, ktoré nezahrňajú 
kontakt s osobami so 
suspektnou alebo potvrdenou 
COVID-19

Ochranné rúško, pravidelná hygiena rúk a opatrenia podľa 
posúdenia rizika.

Diplomati pracujúci na MZVaEZ SR 
alebo zastupiteľských úradoch

Výkon pracovných činností 
v administratíve alebo rokovania 
nie viac ako 5 ľudí

Ochranné rúško, pravidelná hygiena rúk a opatrenia podľa 
posúdenia rizika. Pri rokovaniach väčšieho počtu ľudí zabezpečiť 
vzdialenosť sedenia medzi osobami vo vzdialenosti aspoň 2 m a 
nepodávanie rúk a predmetov (vrátane pier).


