
Smernica k práci počas COVID-19 podľa Opatrení ÚVZ SR pri ohrození verejného 

zdravia Číslo: OLP/3991/2020, platné od 1.9. 2020 

 

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sú súčasne povinné dodržiavať 

nasledovné:  

- vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám bez znakov ochorenia, s vyplneným 

Dotazníkom pre dieťa, Dotazníkom pre zamestnancov,  

- zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk pre účely jej pravidelného používania,  

- pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky 

respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa),  

- zabezpečiť starostlivosť o klientov zariadenia alebo o klientov v ktorí nechcú navštíviť osobne 

zariadenie online a telefonicky, 

- uzatvoriť zariadenia pre verejnosť, zakázať návštevy a pohyb cudzích osôb v priestoroch. 

Organizácia práce:  

- zamestnanci plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy. 

V prípade obavy o svoje zdravie vstúpi zamestnanec do diskusie so zamestnávateľom, ktorý sa 

riadi usmernením MŠ SR.    

- s každým dieťaťom môže prísť na terapiu maximálne jeden rodič alebo zákonný zástupca 

- za každé dieťa, ktoré navštívi zariadenie v čase od 1.9 do 14.9. 2020 vyplní rodič / zákonný 

zástupca Vyhlásenie rodiča pred nástupom dieťaťa do školského zariadenia a Vyhlásenie 

o bez infekčnosti 

- každý zamestnanec po nástupe do práce po dovolenke v čase od 1.9. do 14. 9. 2020 vyplní 

Vyhlásenie OZ pred nástupom do práce 

- po 14. 9. 2020 bude prebiehať filter pri dochádzke do zariadenia, každému dieťaťu a rodičovi 

bude zmeraná teplota a vyplnia Dotazník COVID 19 pre dieťa a rodiča 

-  ak OZ príde do práce po 3 dňoch vyplní Dotazník COVID 19 pre OZ.   

- v prípade podozrenia / potvrdenia COVID 19 sa postupuje podľa usmernenia Semafor 

vydaného MŠ SR. 

- všetci zamestnanci centra sú povinní preštudovať si usmernenie MŠ SR ku práci 

v poradenských zariadeniach počas výskytu COVID 19.   

Dodržiavanie hygienických opatrení a dezinfekcia: 

- rodič a dieťa má pri vstupe do poradne prekryté horné dýchacie cesty 

- pri príchode rodiča a dieťaťa v priestoroch vstupu sa vykoná filter, OZ zmeria 

teplotu, dohliadne na dezinfekciu rúk dieťaťa a odovzdá rodičovi Vyhlásenie / Dotazník 

COVID, 

- rodič vyplní Vyhlásenie / Dotazník COVID, zapíše teplotu seba a dieťaťa, podpíše súhlas 

s vyšetrením a prípis o diagnostickom vyšetrení,  

- do 14.9. 2020 OZ používa rúško / štít / masku počas práce s dieťaťom. Ochranu skladá na 

nevyhnutne potrebnú dobu podľa povahy výkonu, ktorý si to  bude vyžadovať. Zamestnávateľ 

v záujme ochrany zdravia zamestnancov odporúča používa obojstranné filtračné masky, ktoré 

boli pre zamestnancov zakúpené. Po 14. 9. 2020 je používanie rúška / masky podľa 

usmernenia ÚVZ SR, zo strany zamestnávateľa je používanie odporúčané.  

- počas komunikácie OZ s rodičom dodržiava optimálnu vzdialenosť, osobný kontakt je možný 

len v nevyhnutných prípadoch 



- počas práce s dieťaťom OZ dodržiava primeranú optimálnu vzdialenosť, 

- počas práce / diagnostiky dieťaťa používať len pomôcky, ktoré je možné vydezinfikovať, 

- nedotýkať sa dieťaťa ani predmetov, ktoré dieťa držalo v rukách alebo plôch, ktorých sa dieťa 

dotýkalo, 

- podlahy v priestoroch poradne je povinné umývať denne dezinfekčným roztokom po 17 00 

hod.  

- po odchode dieťaťa z miestnosti vyvetrať miestnosť a to plným otvorením jedného krídla 

okna, vydezinfikovať všetky plochy, ktorých sa dieťa dotýkalo (kľučka, stôl, stolička, hračky, 

pomôcky, testový materiál a pod.), vydezinfikovať si ruky  

Odborný zamestnanec (OZ) je povinný: 

- dodržiavať časový harmonogram práce s deťmi tak, aby zabezpečil minimálne 15 minútové 

pauzy medzi klientmi, ktoré využije na dezinfekciu a vetranie. 

- OZ používa ochrannú masku / rúško / štít povinne do 14.9. 2020, ďalej podľa usmernenia 

ÚVZ SR  

- zmerať teplotu rodiča a dieťaťa, dohliadne na dezinfekciu rúk dieťaťa 

- odovzdať dotazníky rodičovi, dohliadne aby ich vyplnil 

- počas práce / diagnostiky dieťaťa používať len pomôcky, ktoré je možné vydezinfikovať, 

- nedotýkať sa dieťaťa ani predmetov, ktoré dieťa držalo v rukách alebo plôch, ktorých sa dieťa 

dotýkalo, 

- po odchode dieťaťa z miestnosti vyvetrať miestnosť po dobu minimálne 15 minút a to plným 

otvorením jedného krídla okna, vydezinfikovať všetky plochy, ktorých sa dieťa dotýkalo 

(kľučka, stôl, stolička, hračky, pomôcky, testový materiál a pod.), vydezinfikovať si ruky 

- v prípade podozrenia na ochorenie HDC, COVID-19 nevstupuje do poradne, kontaktuje 

svojho lekára a postupuje v súlade s jeho pokynmi 

- v prípade obavy zamestnanca o zdravie alebo z objektívnych príčin nemôže nastúpiť do 

zamestnania dohodne sa so zamestnávateľom na neprítomnosti v práci  

 

Rodič je povinný: 

- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do 

zariadenia a pri odchode (dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych 

opatrení ÚVZ SR ).  

- zabezpečí pre svoje dieťa papierové jednorazové vreckovky.  

- dodržiava pokyny riaditeľa zariadenia, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej 

prevádzky do konca školského roku 2020/2021.  

- predkladá pri prvom nástupe žiaka do centra, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do v 

trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného 

ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie 

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne 

o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného 

zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym 

hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z centra vylúčené.  

- priviesť dieťa na vyšetrenie iba v prípade, že sú zdraví a neboli v kontakte s osobami pozitívne 

diagnostikovanými na COVID 19 alebo osobami v karanténe. 

- prísť na vyšetrenie v presne stanovený čas, ktorý mu oznámi odborný zamestnanec 

- v prípade nedodržania presne stanoveného času nebude možné vyšetrenie zrealizovať 

- dieťaťu zabezpečiť vlastné pero, ceruzku, v prípade potreby vreckovky, fľašu s vodou, 



- vydezinfikovať si ruky, 

- vyplniť dotazník COVID, rodičovi a dieťaťu bude zmeraná teplota, ktorá sa následne zapíše 

do dotazníka, 

- podpísať súhlas s vyšetrením a prípis o diagnostickom vyšetrení, 

- počas komunikácie s OZ dodržiava optimálnu vzdialenosť, 

- rodič v prípade vstupu do priestorov poradne má prekryté horné dýchacie cesty.  

Dieťa je povinné: 

- pred vstupom do priestorov poradne si vydezinfikovať ruky, 

- priniesť si vlastné pero, ceruzku, v prípade potreby vreckovky, fľašu s vodou, 

- počas práce OZ s dieťaťom je dodržaná primeraná optimálna vzdialenosť. 

 

Prílohy: 

1. Usmernenie MŠ SR z 26.8.2020 

 

V Trnave, dňa 31.8. 2020       PhDr. Buntová Dana, PhD. 

riaditeľ SCŠPP 

 

 


