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Pokyn č. 001/2020/UKRBBSK 

k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu pre organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BBSK 

 
 
S cieľom maximálnej ochrany obyvateľstva a dôrazom na elimináciu rizika šírenia 
prenosného ochorenia COVID-19, BBSK prijíma všetky potrebné preventívne 
opatrenia v súvislosti s potvrdenými prípadmi na území Slovenskej republiky. 
 
na základe záverov rokovania Krízového štábu pri Úrade BBSK 

vydávam s účinnosťou 9. marca 2020 pokyn 
pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na prijatie týchto opatrení: 
 
Pre štatutárnych zástupcov všetkých OvZP BBSK – zabezpečiť telefonickú dostupnosť 
aj mimo pracovnej doby. 
 
Pre zariadenia sociálnych služieb: 

 Prísne dodržiavanie vydaného nariadenia Ústredného krízového štábu 
týkajúceho sa zákazu návštev až do odvolania; 

 Obmedziť prijímanie nových klientov tak, aby bolo možné vytvoriť samostatné 
karanténne miestnosti pre umiestnenie klientov s podozrením  na nákazu 
koronavírusom. Počet miestností treba prispôsobiť veľkosti zariadenia; 

 Obmedziť všetky aktivity a návštevy prijímateľov sociálnych služieb mimo 
zariadenia; 

 Do odvolania nevykonávať sociálne šetrenia v domácnostiach žiadateľov 
o sociálnu službu. 

 
Pre kultúrne inštitúcie: 

 Neorganizovať hromadné podujatie  nad 10 osôb; 

 Zrušiť všetky pracovné cesty do zahraničia; 

 Neprijímať zahraničné pracovné návštevy; 

 Zrušiť všetky divadelné predstavenia; 

 Všetky kultúrne inštitúcie uzavrieť pre verejnosť (knižnice, galérie, hvezdárne). 
 
Pre školy a školské organizácie: 

 Zrušiť všetky zahraničné exkurzie a zahraničné pracovné návštevy, 

 Neprijímať zahraničné pracovné návštevy; 

 Žiaci do 14 dní od príchodu zo zahraničia sú povinní ostať v domácom 
prostredí, je potrebné uplatniť riaditeľské voľno; 

 Zrušiť všetky organizované kultúrne a  športové akcie vrátane lyžiarskych 
výcvikov. 

 
Pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK: 

 Naďalej dodržiavať  zvýšený hygienický štandard: 
o Zabezpečiť dezinfekčné prostriedky s obsahom chlóru či jódu, 

prostredníctvom ktorých je nutné dezinfikovať kľučky, vodovodné batérie, 
WC misy, podlahy, povrchy pracovných stolov a pod. 

o Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu, 
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o Pri kýchaní a kašľaní vždy zakryť ústa jednorazovou papierovou 
vreckovkou a následne ju zlikvidovať 

o  Nedotýkať sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami; 
o  V súvislosti s etiketou pozdravov obmedziť podávanie rúk a vyhýbať sa 

blízkemu osobnému kontaktu pri pozdrave; 

 14 dní od príchodu zo zahraničia je potrebné ostať v domácom prostredí 
(dovolenka) kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, 
dýchavičnosť) po dobu 7 dní; 

 V prípade klinických príznakov po návrate zo zahraničia je potrebné vyhľadať 
lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze (najlepšie najprv 
telefonicky); 

 Zrušiť všetky pracovné cesty do zahraničia a dôrazne odporučiť neplánovať ani 
súkromné cesty do zahraničia. 

 Opatrenia v Usmernení č. 002/2020/OSSZ ostávajú naďalej v platnosti. 

 Tento pokyn platí až do odvolania. 
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