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Dôvodová správa  
 
 

Mestská rada v Nitre uznesením z 29. zasadnutia (riadnej) Mestskej rady v Nitre, konanej  

dňa 26. januára 2021 prijala Uznesenie číslo 103/2021-MR v ktorom ukladá prednostovi  

Mestského úradu v Nitre spracovať materiál plánu opatrení boja proti COVID 19  

k predloženiu a prerokovaniu Mestskému zastupiteľstvu Nitra.  
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MESTO NITRA – MESTSKÝ ÚRAD V NITRE 
 
Zamestnávateľ prijal vo vzťahu k zamestnancom mestského úradu Nitra nasledovné opatrenia 

súvisiace s minimalizovaním vzniku rizika ochorenia a šírenia Covid-19 : 

 

 častejšie vykonávanie dezinfekcie priestorov, rozmiestnenie dezinfekčných dávkovačov, 

častejšie vetranie priestorov, dodržiavanie opatrení vydaných Regionálnym úradom 

verejného zdravia Nitra, 

 zabudovanie ionizérov do systému rekuperácie vo Veľkej zasadačke mestského úradu, 

 zakúpenie a rozmiestnenie germicídnych žiaričov po budove mestského úradu, 

 rozmiestnenie stolov v jedálni pre zamestnancov, dodržiavanie pravidiel ROR, 

 výkon práce v režime „home office“, dodržiavanie karantény v prípade príznakov 

ochorenia alebo dôvodného podozrenia, že mohol nastať blízky kontakt s pozitívne 

testovanou osobou, 

 uzatvorenie vstupu verejnosti do budovy mestského úradu, kontrola preukazovaním 

negatívnym testom alebo obdobným dokladom u osôb a zamestnancov vstupujúcich do 

budovy, 

 zriadenie karanténneho centra pre ľudí bez domova, ktorí boli pozitívne testovaní alebo 

v blízkom kontakte s pozitívne testovanou osobou,  

 realizácia opatrení vyplývajúcich z nariadení Vlády SR, Hlavného hygienika SR alebo 

RÚVZ. 

 dodržiavanie opatrení v zmysle COVID AUTOMAT – systému pre monitorovanie vývoja 

epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-

CoV-2. 

 
 

ODBOR SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

Všetky nasledovne uvedené zariadenia dodržiavajú nastavené preventívne opatrenia  pri 

poskytovaní sociálnych služieb (podľa aktuálnych nariadení MPSVR SR a RÚVZ) a pri 

poskytovaní sociálnych služieb sa riadia pandemickým plánom MPSVR SR (pandemické 

semafory pre sociálne služby). 
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Testovanie prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb 

prebieha pravidelne podľa pandemického plánu a usmernení MPSVR SR, prípadne v rámci 

plošných testovaní. Od 08.02.2021 aj podľa platného COVID automatu.  

T. č. neevidujeme v žiadnej z uvedených sociálnych služieb ochorenie COVID – 19 

u prijímateľov sociálnych služieb ani zamestnancov, taktiež nie je nikto v karanténe.  

 

 

Útulok pre jednotlivcov s deťmi, Krčméryho 22, Nitra (celkový počet zamestnancov 3) 

 

Opatrenia pre klientov útulku: 

 všetky klientky a deti v útulku  oboznámené s opatreniami voči šíreniu koranavírusu, 

 dôrazne  poučené  o povinnom  dodržiavaní   opatrení   proti   šíreniu  koronavírusu,        

 navýšenie počtu dezinfekčných prípravkov (Savo, Sanytol, Savo Perex, Chloramin) na 

dezinfekciu všetkých priestorov útulku (kľučky, postele, steny, pohovky, zábradlia, dvere, 

podlahy atď. v spoločných priestoroch útulku aj v obytných jednotkách), 

 dezinfekcia vykonávaná minimálne 2x denne, 

 oznam na vstupných dverách útulku „Vstup zakázaný!“, zamedzenie vstupu cudzím 

osobám a návštevám do útulku, 

 zákaz  vychádzania  klientok s deťmi z útulku, minimalizovanie vychádzania klientok 

samotných, 

 zabezpečenie ochranných pomôcok, 

 klientky poučené o nevyhnutnosti používania rúšok, šálov, šatiek na ochranu úst a nosa, 

 zakúpenie dezinfekčného prípravku, naplnené rozprašovače dezinfekčným prípravkom a 

rozdané do každej rodiny v útulku, priebežne dopĺňané. 

 

Opatrenia pre zamestnancov útulku: 

 zakúpenie a nosenie rúšok, 

 používanie ochranných pracovných pomôcok, 

 používanie dezinfekčného mydla, dezinfekčného prípravku, 

 kontakt s klientmi obmedzený na priestor pred dverami kancelárie. 

 

 

Zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok: 

 ochranné rukavice, 
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 jednorazové rúška, 

 respirátory FFP2, 

 ochranné obleky, 

 dezinfekcia, 

 germicídny žiarič. 

 

Prekonané ochorenie COVID – 19:  

 6 klientov a 2 zamestnanci  

 

Absolvované očkovanie proti COVID – 19 (2. dávka): 

 1 zamestnankyňa 

 

Útulok pre bezdomovcov + Nocľaháreň, Štúrova č. 55, Nitra  

 

Opatrenia pre klientov útulku:  

 vstup do útulku povolený iba zamestnancom a prijímateľom sociálnych služieb, 

 edukácia klientov v útulku:klienti majú na oznamovacích tabuliach presný popis 

a zobrazenie umývania si rúk, poučenie o prenose a šírení sa koronavírusu,                  

 po každom návrate do útulku z vonkajšieho prostredia si musia hneď dôkladne umyť ruky, 

 poučenie o dôležitosti nosenia rúšok, 

 vyvesenie oznamov, aby pre ochranu seba a personálu  riešili osobným kontaktom iba 

závažné problémy, ktoré neznesú odklad, 

 vyvesenie oznamu na vstupnej bráne o zákaze vstupu cudzím osobám v tomto období aj 

zákaz prijímania darov (šatstvo, obuv) od cudzích osôb, 

 poučenie klientov, aby zostávali na izbách a nestretávali sa pri pozeraní televízie    ani 

v spoločenskej miestnosti ani na chodbách, taktiež o dodržiavaní odstupu minimálne 2 m, 

 klientom nocľahárne umožnené  zostať v nocľahárni počas celého dňa, vždy pri vstupe si 

musia dôkladne umyť ruky, zodpovedný pracovník to musí skontrolovať, 

 pri podozrení na Covid – 19 a testovaní pre podozrenie sú vyčlenené dve miestnosti – izby 

č. 2 a č. 4, ktoré budú slúžiť pre potreby karantény, po preukázaní choroby bude musieť byť 

klient umiestnený v karanténnom zariadení, príp. hospitalizovaný v nemocnici, 

 večerné sledovanie televízie iba s rúškami na tvári, 

 ráno o 7.00 hod. a večer o 19.00 hod. bude poverená osoba dezinfikovať všetky kľučky na 

dverách a zábradlie na schodisku s dezinfekčným prostriedkom, 
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 obmedzenia v prijímaní nových klientov do zariadenia.  

 

Opatrenia pre zamestnancov útulku: 

 nariadené nosenie rúšok, 

 pohybovať sa po zariadení s ochrannými rúškami a ochrannými rukavicami, používať rúška 

pri kontakte s klientmi, 

 častá dezinfekcia a dôkladné umývanie rúk, 

 obmedziť kontakt a čas s klientmi, riešiť iba nevyhnutné a naliehavé prípady. 

 

Zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok: 

 jednorazové alebo látkové ochranné rúška na tvár, 

 respirátory FFP2, 

 jednorazové rukavice, 

 ochranné obleky, 

 dezinfekčné prostriedky Savo a iné, 

 dezinfekčné gély na ruky a dezinfekčné mydlo, 

 germicídny žiarič. 

 

Prekonané ochorenie COVID – 19: 

 6 klientov a 2 zamestnanci 

 

Absolvované očkovanie proti COVID – 19 (2. dávka): 

 4 zamestnanci 

 

Terénna sociálna práca, Komunitné centrum Orechov dvor, Dražovce 

 

Opatrenia pre klientov: 

 nákup a distribúcia mydiel do každej domácnosti v lokalite, 

 distribúcia rúšok 

 osveta o dodržiavaní zvýšenej hygieny a opatrení 

 informovanie obyvateľov o dôležitosti nosenia ochranných pomôcok, nevyhnutnosti 

prísneho dodržiavania karantény  po príchode zo zahraničia, 

 vykonaná návšteva každej domácnosti ohľadom kontroly aktuálneho stavu vodomerov, 

v bytoch, kde chýbala voda sme vodu dobili, 
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 poučenie obyvateľov o nových opatreniach cestovania v MHD Nitra,  

 poučenie obyvateľov o nariadeniach Mesta Nitra v rámci preventívnych opatrení, 

 poučenie obyvateľov o obmedzení úradných hodín na MsÚ Nitra v rámci dobíjania 

kreditného systému na vodu. 

 

Opatrenia pre zamestnancov:  

 nosenie ochranných pracovných pomôcok (rúška a jednorazové rukavice, dezinfekcia), 

 obmedzenie kontaktu s klientmi, nenavštevovanie domácností, 

 zvýšená hygiena, 

 pravidelná a zintenzívnená dezinfekcia povrchov v kancelárii. 

 

Zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok: 

 jednorazové alebo látkové ochranné rúška na tvár, 

 respirátory FFP2, 

 jednorazové rukavice, 

 ochranné obleky, 

 dezinfekčné gély na ruky a dezinfekčné mydlo. 

 

Komunitné centrum Orechov dvor (celkový počet zamestnancov 2)  

Opatrenia pre klientov: 

 nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov, 

 distribúcia rúšok (počas I. vlny 2654 rúšok, potom podľa potreby) a mydiel pravidelne 1 x 

týždenne do každej domácnosti, 

 zrušenie obyčajných uterákov, následne ich nahradenie jednorazovými papierovými 

utierkami, 

 nalepenie piktogramov o správnom umývaní si rúk do sociálnych zariadení, 

 osveta o správnej hygiene detí  a dospelých, dodržiavaní opatrení v KC, 

 vyvesenie oznamov pre obyvateľov o nariadeniach Mesta Nitra v rámci preventívnych 

opatrení, 

 distribúcia oznamov o dobíjaní vody v lokalite Orechov dvor do každej domácnosti, 

 pravidelné informovanie klientov o aktuálnej situácii, zavádzaných opatreniach, prípadne 

ich uvoľňovaní v zmysle nariadení vlády SR, zmenách úradných hodín v štátnej a verejnej 

správe, otváracích hodín v prevádzkach, cestovných poriadkoch, 
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 rozdávanie úloh pre deti na precvičovanie písania, matematiky, slovnej zásoby (krížovky, 

osemsmerovky, omaľovánky) 

 monitorovanie situácie v lokalite Orechov dvor, preventívne sledovanie prípadných 

príznakov Covid – 19 u obyvateľov lokality, meranie telesnej teploty,  

 monitorovanie situácie navrátilcov zo zahraničia – spolupráca s PZ SR. 

 

Opatrenia pre zamestnancov: 

 obmedzený režim fungovania komunitného centra 

 nosenie ochranných pracovných pomôcok (rúška a jednorazové rukavice, dezinfekcia), 

 obmedzenie kontaktu s klientmi, 

 zvýšená hygiena, 

 pravidelná a zintenzívnená dezinfekcia povrchov v kancelárii a priestorov komunitného 

centra.  

 

Zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok: 

 jednorazové alebo látkové ochranné rúška na tvár, 

 jednorazové rukavice, 

 respirátory FFP2, 

 ochranné obleky, 

 dezinfekčné gély na ruky a dezinfekčné mydlo, 

 germicídny žiarič. 

 

Prekonané ochorenie COVID – 19 v lokalite Orechov dvor: 

 42 klientov a 1 zamestnanec 

 

Absolvované očkovanie zamestnancov proti COVID – 19 (1. dávka): 

 3 zamestnanci (2 majú absolvovať druhú dávku dňa 22.02.202) 

 

Komunitné centrum Dražovce (celkový počet zamestnancov 2) 

 

 

Opatrenia pre klientov: 

 distribuovanie rúšok v komunite, 

 pri vstupe do KC povinná dezinfekcia rúk a nosenie rúška, 
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 edukácia ľudí z komunity – umývanie rúk, dezinfekcia povrchov v domácnosti, 

 pravidelné informovanie klientov o aktuálnej situácii, zavádzaných opatreniach, prípadne 

ich uvoľňovaní v zmysle nariadení vlády SR, zmenách úradných hodín v štátnej a verejnej 

správe, otváracích hodín v prevádzkach, cestovných poriadkoch, 

 zabezpečenie pravidelného prania oblečenia ľuďom z komunity,  

 pri podozrení z choroby zákaz vstupu do KC s poskytnutím poradenstva o testovaní alebo 

karanténe, 

 skupinové aktivity v počte max. 10 detí,  

 upravenie miestnosti s rozostupmi stolov min. 2 m od seba. 

 

Opatrenia pre zamestnancov: 

 povinné nosenie rúšok v interiéri KC a TSP kancelárie,  

 používanie rukavíc, rúšok a dezinfekčných prostriedkov pri styku s klientmi a klientkami, 

 pravidelná a zintenzívnená dezinfekcia priestorov KC (kľučky, povrchy, podlahy), a to aj 

po každej aktivite, 

 pravidelné monitorovanie navrátilcov zo zahraničia – spolupráca s PZ SR ,  

 poskytovanie nevyhnutného poradenstva a monitorovanie terénu v komunite,  

 pri zhoršení situácie personálne prestriedanie sa v službe v KC,  

 udržiavanie 14 dňovej zásoby dezinfekčných prostriedkov. 

 

Zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok: 

 jednorazové alebo látkové ochranné rúška na tvár, 

 jednorazové rukavice, 

 respirátory FFP2, 

 ochranné obleky, 

 dezinfekčné gély na ruky a dezinfekčné mydlo, 

 germicídny žiarič. 
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ODBOR ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE A ŠPORTU 

 

 Anticovidové opatrenia priebežne zabezpečenie osobných ochranných pomôcok - ZŠ, CVČ, 

ZUŠ. 

Každá škola zaviedla povinné anticovidové opatrenia na zabránenie šírenia nákazy :  

pravidelná dezinfekcia priestorov, meranie teploty, vybavenie dezinfekčnými prostriedkami  

a dodržiavanie všetkých nariadení RÚVZ so sídlom v Nitre, rozhodnutí zriaďovateľa,  MŠVVaŠ 

SR. 

 

Základná škola, Beethovenova 11, Nitra 

 

Priebežné zabezpečovanie: 

 dezinfekčné prostriedky na umývanie podlahy, WC, umývadiel 

 dezinfekčné prostriedky  na umývanie školských lavíc a stoličiek   

 dezinfekcie do digitálnych prístrojov na ruky (4 ks)  

 dezinfekcia ozónom 

 hygienické servítky na utieranie rúk na WC 

 dezinfekčné tekuté mydlo na WC 

 hygienické rukavice pre upratovačky, do kuchyne a podľa potreby 

 jednorazové rúška 

 ochranné štíty pre pedagógov 

 bavlnené rúška po 2 ks na zamestnanca 

 respirátory KN95 po 5 ks každému zamestnancovi (v roku 2021)        

                                                                                                                                                                                                                                                          

nástupom žiakov I. stupňa do školy upratovačky poupratujú s danými prostriedkami celú školu. 

Pred nástupom II. stupňa sa zopakuje ozónová dezinfekcia v cele budove.  

Momentálne dostatočná zásoba pred nástupom žiakov a pedagógov do školy. 

  

  

Základná škola, Benkova 34, Nitra 

 

 kontrola používania rúšok, respirátorov, podľa potreby rukavíc - denne. 
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 ozónové generátory – dezinfekcia priestorov školy - týždenne. 

 ranný filter – meranie teploty – denne. pri 4 vchodoch sa nachádzajú bezdotykové   

 dávkovače dezinfekčného gélu. vypísanie čestných prehlásení o bezinfekčnosti podľa 

 nástupu do školy. 

 oznamy na dverách ohľadom ror a podmienok vstupu do budovy. 

 upratovanie, vetranie a dezinfekcia priestorov, evidencia – denne. 

 sociálne zariadenia – oznamy o ror, vybavenie zariadení mydlom, dezinfekčným gélom 

 jednorazovými papierovými utierkami, toaletným papierom. v b bloku zabezpečená teplá    

 voda v sociálnych zariadeniach. 

 v triedach, učebniach, kabinetoch – kde je umývadlo – tekuté mydlo, papierové utierky. 

 

 

Základná škola, Cabajská 2, Nitra 

 

Pravidelné opatrenia: 

 dezinfekcia priestorov školy 

 priebežne zabezpečenie jednorazových ochranných pomôcok pre thp zamestnancov 

(rúška, rukavice) 

 bezdotykovej dezinfekcie na ruky 

 dezinfekčných prostriedkov 

 respirátorov FFP2 pre zamestnancov školy 

Ostatné  opatrenia: 

Doručenie ochranných pomôcok pre zamestnancov školy: respirátor FFP2 a jednorazové 

rúška (MsÚ Nitra) 

 

 

Základná škola, Fatranská 14, Nitra 

 

1. Dezinfekcia priestorov  

 ozónovanie priestoru 

 dezinfekcia povrchov – kľučky, vchodové dvere, priestory, lavice, šj, podlahy, 

 zvýšená dezinfekcia toaliet – minimálne 3krát denne 

 15 minútová dezinfekcia každej triedy po ukončení vyučovania pomocou germicídnych  

žiaričov  
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 čistenie rohoží v medzi priestore vchodových dverí (testovanie, zvýšený prísun ľudí) 

 vetranie vnútorných priestorov, 

 tepovanie kobercov v priestore, kde prebiehalo testovanie, 

 zabezpečenie upratovacích vozíkov a nových mopov.  

2. Dezinfekcia rúk, používanie ochranných prostriedkov 

 Priebežné zabezpečenie zásobníkov na jednorazové utierky a tekuté mydlo do tried 

 bezkontaktných stojanov na dezinfekciu rúk ku vchodom do budovy školy,  

 k telocvični  

 malých postrekovačov na dezinfekciu rúk pred toalety (náhrada za teplú vodu) 

 respirátorov pre všetkých zamestnancov školy  

 rúšok, štítov, rukavíc  

 teplomerov na ranný filter  

3. Všeobecné opatrenia 

 označenie 2 m rozostupov 

 rozdelenie jedálne na viaceré sektory, harmonogramy stravovania 

 informovanie prostredníctvom šk. rozhlasu, šírenie osvety, tlač plagátov, vyučovanie  

 v exteriéri v prípade  pekného počasia 

 zvýšenie kontroly pri vstupe do budovy, zákaz vstupu cudzích osôb a rodičov do budovy 

 školy 

 nepresúvanie sa žiakov po škole, úprava rozvrhu počas prezenčného vyučovania. 

 rešpektovanie manuálov a vyhlášok 

 vymaľovanie chodby, kde prebiehalo testovanie  

 

 

Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra 

 

 vo vstupnom vestibule a na každom poschodí vybavenie 4ks profesionálnych 

difuzérov  a náplní na rozptyl dezinfekčných olejov, 

 pri vstupe do budovy zabezpečenie stojana na dezinfekciu, 

 do každej triedy a sociálnych zariadení osadené k umývadlám zásobníky na 

 papierové utierky a dezinfekciu, 

 do školskej jedálne nainštalovaný plynový ohrievač na vodu, 

 zabezpečené teplomery na kontrolovanie teploty žiakov a návštevníkov školy, 

 každému zamestnancovi a žiakom školy vydané jednorazové rúška – podľa potreby  
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látkové rúška – 2ks, štíty- 2ks a respirátory- 5ks, 

 priebežné zabezpečovanie dezinfekčných prostriedkov do odborných učební (ikt technika) 

na dezinfekciu 

elektronických zariadení, 

 profesionálne vydezinfikované priestory školy  a zakúpené dezinfekčné prostriedky na 

dezinfekciu priestorov    školy. 

  

 

Základná škola kráľa Svätopluka, Dražovská 6, Nitra 

 

 vydaný dodatok k prevádzkovému poriadku základnej školy a školského stravovania, ktorý 

bol vypracovaný v súlade s usmernením hlavného hygienika slovenskej republiky k 

prevádzke zariadení pre deti podľa § 24 zákona č. 355/2007 z. z. o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 úprava rozvrhu aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov v triedach a v škd počas 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 úprava rozvrhu stravovania žiakov v šj tak, aby počas obeda boli v jedálni maximálne 2 

skupiny žiakov v oddelených priestoroch. 

 vybudovanie troch ekoučební vo vonkajších priestoroch školy, nákup stolov a lavičiek. 

 navýšenie 2 oddelení ŠKD z dôvodu zachovania skupín detí podľa tried a nemiešanie detí 

z viacerých oddelení. 

 dohliadanie na dodržiavanie rozostupov pri príchode a odchode žiakov do školy. 

 zákaz vstupu zákonných zástupcov a iných osôb do priestorov školy a šj. 

 úprava spôsobu dezinfekcie a sanitácie priestorov v prevádzke, zvýšenie frekvencie 

používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, čistiacich pomôcok, dôsledné 

vykonávanie dezinfekcie najviac používaných priestorov (vstupné chodby, sociálne 

zariadenia) a vedenie dokumentácie o vykonávaní sanitácie v prevádzke, pravidelné 

vetranie vnútorných priestorov – nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov. 

 inštalácia boxov na dezinfekcie a papierové utierky do všetkých tried a zásobovanie 

mydlom a papierovými utierkami. 

 vytvorenie izolačnej miestnosti na umiestnenie žiaka v prípade výskytu príznakov covid-19 

do času, kým si ho prevezme zákonný zástupca. 
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 zavedenie ranného filtra pri vstupe do školy – meranie teploty a dezinfekcia rúk – inštalácia 

stojanov na dezinfekciu. 

 priebežne zabezpečovanie rúšok a ochranných štítov pre všetkých zamestnancov školy. 

 technická príprava na dištančné vzdelávanie nákupom osobných notebookov pre učiteľov 

poskytujúcich on-line vzdelávanie z domu. 

 

 

Základná škola, Krčméryho 2, Nitra 

 

Žiaci 

 zabezpečenie dezinfekcie pri vstupe do budovy. 

 meranie teploty pri vstupe do budovy. 

 zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov a antibakteriálnych mydiel v triedach 

a v sociálnych zariadeniach. 

 zabezpečenie náhradných rúšok pre prípad potreby. 

 dodržiavanie vnútorného režimu školy počas trvania pandémie, ktorého základnou 

myšlienkou je zabránenie kontaktov medzi žiakmi školy z rozličných tried a dodržiavania 

hygienických a zdravotných zásad. 

 pravidelná dezinfekcia tried a ostatných priestorov. 

Zamestnanci 

 zabezpečenie rúšok resp. respirátorov, ich povinné nosenie počas celého pracovného dňa. 

 inštalovanie dezinfekčných germicídnych žiaričov v priestoroch s najväčšou migráciou 

osôb (zborovňa školy, školská jedáleň, priestory vedenia školy). 

 priebežné dodanie dostatočného množstva dezinfekčných prostriedkov. 

 využívanie kabinetov, obmedzenie zhromažďovania sa len na nevyhnutné prípady do 6 

osôb (zvlášť pracovné stretnutia s jednotlivými kategóriami zamestnancov – 1. stupeň, 2. 

stupeň, školská jedáleň, nepedagogickí ). 

 monitorovanie zdravotného stavu zamestnancov. 

Zákonní zástupcovia 

 komunikácia so zákonným zástupcom je realizovaná vo vonkajších priestoroch školy 

(školský dvor, zastrešený vstup do školy). 

 pri akejkoľvek komunikácii je vyžadované dodržiavanie bezpečnostných opatrení (rúško, 

odstup, dezinfekcia). 

 všetky najdôležitejšie informácie sú zverejnené na vchodových dverách. 
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Stravovanie 

 pri príprave jedál je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá. 

 organizácia stravovania a výdaj jedál je organizovaný tak, aby dochádzalo čo 

k najmenšiemu stretávaniu stravníkov v jedálni. 

 výdaj jedla celiatickej stravy je realizovaný samostatným vchodom a zamestnancom 

určeným len na prípravu a výdaj celiatickej stravy. 

 

Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra 

 

Anticovid opatrenia na škole: 

 triedy, wc: - tekuté dezinfekčné mydlá, papierové utierky, dezinfekčný spray na ruky 

 škola - dezinfekčné prípravky pri upratovaní aj dezinfekcia dotykových plôch počas dňa,  

 dezinfekčný spray na ruky pri vchode,  

 ŠJ- jednorazové rukavice pre pedagógov, dezinfekčný spray pri vchode 

 zamestnanci - rúška, ochranné štíty, rukavice, respirátor, spray na ruky do kabinetov, 

 

 

Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra 

 

 zriadený ŠKD pre rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov , ktorí nemôžu vykonávať  

home office ( dokladajú potvrdenie od zamestnávateľa obaja rodičia) 

 pri 1. vstupe sa dieťa preukáže  dokladom o bezinfekčnosti rodinného prostredia 

 deti vchádzajú bočným vchodom , každému je odmeraná telesná teplota 

 zamestnanci a deti  v priestore školy nosia rúška, ktoré rodič zabezpečí pre svoje dieťa – 2 

rúška na deň a papierové vreckovky 

 dezinfekciu školského prostredia a dostupných plôch denne vykonáva upratovačka 

 3x do týždňa školník dezinfikuje priestory ozónom 

 vstup do školy je cudzím osobám zakázaný 

 dezinfekcia priestorov                                                                                                            

 priebežné zabezpečenie  dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu priestorov                      

 dezinfekčných  potrieb a prostriedkov na dezinfekciu rúk                

 priebežné prideľovanie osobných ochranných pomôcok ( štíty, rúška, rukavice) 
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 osobných termomeračov ( teplomer)                                                    

 čističov vzduchu a dezinfekčných strojov                                         

 

Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra 

 

1. Materiálno-technické vybavenie priestorov základnej školy – anticovid opatrenia 

 bezkontaktný odpadkový kôš pri vstupe do budovy, v každej miestnosti školy; 

 alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky s plne virucídnym účinkom umiestnený vo  

vstupnom priestore do školy, v každej miestnosti školy; 

 jednorazové papierové utierky, papierové vreckovky a jednorazové rukavice v každej  

miestnosti školy, rúška a respirátory pre zamestnancov a náhradné pre žiakov,  

 germicídna lampa umiestnená na každom poschodí budovy, 

 ozonátor 

 

2. Materiálno-technické vybavenie priestorov materskej školy – anticovid opatrenia 

 bezkontaktný odpadkový kôš pri vstupe do budovy, v triedach, herni, spálni 

 alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky s plne virucídnym účinkom umiestnený 

pri vstupe do budovy, v triedach, herni, spálni, 

 jednorazové papierové utierky, papierové vreckovky a jednorazové rukavice v každej 

miestnosti školy, rúška a respirátory pre zamestnancov a náhradné pre deti 

 germicídna lampa umiestnená na chodbe budovy, 

 ozonátor 

 

3. Organizačné zabezpečenie základnej školy – anticovid opatrenia 

 pri vstupe do budovy je každý návštevník/zamestnanec školy povinný vydezinfikovať 

si ruky, zodpovedný pracovník mu zmeria teplotu, návštevník vyplní čestné vyhlásenie 

o bezinfekčnosti, 

 pravidelné vetranie a dezinfekcia plôch dezinfekčnými prostriedkami, vzduch 

germicídnymi lampami počas celého dňa, 

 dezinfekcia plôch,  priestorov a vzduchu ozonátorom– zabezpečené po skončení 

vyučovania denne, 
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 v rámci dištančného vzdelávania zabezpečené striedanie zamestnancov na pracovisku 

podľa vopred stanoveného harmonogramu, aby sa obmedzili na minimum kontakty 

medzi zamestnancami, 

 dodržiavanie odstupov medzi zamestnancami 2m, rúška / respirátory, rukavice, 

 pri stravovaní sa uplatňuje rovnaký princíp organizácie života,  kontakty, dezinfekcia 

plôch a vzduchu. 

 

4. Organizačné zabezpečenie materskej školy – anticovid opatrenia 

 pri vstupe do budovy je každý návštevník/zamestnanec školy povinný vydezinfikovať 

si ruky, zodpovedný pracovník mu zmeria teplotu, návštevník vyplní čestné vyhlásenie 

o bezinfekčnosti, 

 pravidelné vetranie a dezinfekcia priestorov, okrem dezinfekčných prostriedkov aj 

dezinfekcia vzduchu ozonátorom – zabezpečené po odovzdaní posledného dieťaťa 

v MŠ denne,  

 dodržiavanie odstupov medzi zamestnancami 2m, rúška/respirátory 

 pri stravovaní sa uplatňuje rovnaký princíp organizácie života kontakty, dezinfekcia 

plôch a vzduchu. 

 

Základná škola, Ščasného 22, Nitra 

 

 povinné používanie hygienických rúšok u žiakov a zamestnancov, v prípade zabudnutia, 

straty, poškodenia rúška u žiaka (čo je u našich rómskych žiakov častým javom) 

zabezpečuje škola náhradné rúška, rúška zabezpečujeme v prípade potreby aj pre 

zamestnancov počas výkonu práce, 

 pravidelné zabezpečovanie čistiacich, dezinfekčných a ochranných prostriedkov pre 

zamestnancov vykonávajúcich čistenie a dezinfekciu priestorov školy, 

 dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy pre všetkých žiakov aj zamestnancov a tiež 

pravidelná, priebežná dezinfekcia rúk aj počas dňa, 

 ranné meranie teploty bezdotykovými teplomermi u všetkých detí aj zamestnancov, 

 pravidelná tlač potrebnej dokumentácie súvisiacej s protiepidemiologickými  opatreniami 

a ich archivácia – pravidelné čestné prehlásenia zákonných zástupcov po niekoľkodňovej 

absencii žiaka v škole, týždenné výkazy čistenia a dezinfekcie priestorov školy, pravidelná 

aktualizácia manuálov k prevádzke  školy, tlač oznamov a piktogramov  vo vonkajších 
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a vnútorných priestoroch, v našich podmienkach aj tlač rôznych  oznamov a návratiek 

distribuovaných priamo do rodín a pod., 

 vylúčenie športovania v priestoroch telocvične počas TSV, vylúčenie spevu počas hodín 

HUV, pozastavenie záujmových útvarov  vzhľadom na elimináciu miešania detí rôznych 

tried, okrem doučovacích ZÚ pracujúcich pre malú skupinu detí  z jednej triedy, 

 minimalizácia  pohybu detí v interiéroch školy počas vyučovania aj počas prestávok okrem 

pohybu v exteriéri, 

 minimalizácia spoločného, skupinového  stretávania sa pedagógov v priestoroch školy 

počas prezenčného aj počas dištančného vzdelávania, 

 pravidelné vetranie priestorov školy,  

 pravidelné čistenie a dezinfekcia priestorov školy podľa nasledovného rozpisu (rozpis 

platný počas prezenčného vyučovania, počas dištančného vzdelávania sa frekvencia 

čistenia a dezinfekcie adekvátne znižuje v závislosti od pohybu zamestnancov 

v priestoroch školy pri výkone práce): 

 

Podlahy    Savo Original 25% (ried. 1:4) 30 min.  2 x denne umyť pripraveným 

pracovným roztokom a nechať 

zaschnúť 

Stoly,lavice, 

stoličky, parapety 

Savo Original 25% (ried. 1:4) 30 min. 1x denne vytrieť na mokro pripraveným 

roztokom a nechať zaschnúť 

Klávesnice PC, 

kľučky dverí, okien, 

vodovodné batérie, 

splachovače,  

Alkoholový 

dezinf. 

prostriedok 

80% etanol 10 min 2x denne vytrieť na mokro pripraveným 

roztokom a nechať zaschnúť 

Chladnička 

 

  

Savo Original 25% (ried. 1:4) 30 min.  

 

Po odmrazení mechanicky očistiť a 

vytrieť dezinfekčným roztokom 1x 

týždenne 

Kuchynské riady  

 

Chloramix DT 2 tbl/10 l  

 

30 min. Po umytí ponoriť do dezinf. roztoku  a 

potom opláchnuť,neutierať!! 

Umývadlá  

  

 

Savo Original 25% (ried. 1:4) 10 min/Z 1x denne umyť a vytrieť dezinfekčným 

prostriedkom, nechať pôsobiť uvedený 

čas, opláchnuť 

Steny, lakované 

nátery,  

Savo Original 25% (ried. 1:4) 30 min. Naniesť na plochy, neoplachovať, 

nechať zaschnúť , 1x týždenne 

Koše na odpadky  

 

 

Chloramix DT 

Chloramín T  

2 tbl/10 l  

2%  

25% (ried. 1:4) 

do 

zaschnutia 

po vyprázdnení mechanicky očistiť a 

vymyť dezinfekčným prostriedkom 

zvonku aj vo vnútri 
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alebo Savo 

Original 

 

 

Záchody  Chloramix DT  

alebo Savo 

Original 

2 tbl/10 l  

25% (ried. 1:4) 

 

Zaliať 

dez. 

roztokom 

a nechať 

pôsobiť 

30 min. 

Podľa potreby  min 3x denne umyť 

dezinfekčným roztokom sedadlá, 

kľučky, steny, podlahu, do misy naliať 

dezinfekčný roztok nechať 

pôsobiť/pozor nie jednou utierkou/ 

Kefa na WC  ChloramixDT 

ChloramínT 

alebo Savo 

Original 

2 tbl/10 l  

2%  

25% (ried. 1:4) 

 

Ponoriť trvale namáčať v dezinfekčnom roztoku, 

ktorý sa denne mení 

Prostriedky na 

upratovanie: 

handry, mopy, kefy, 

vedrá  

Chloramix DT 

alebo Savo 

Original   

 

8 tbl/10 l 

25% (ried. 1:4) 

30 min  

 

po upratovaní dobre vypláchnuť vodou, 

dezinfikovať určený čas,  opláchnuť , 

osušiť a raz týždenne vyprať v pračke 

Sifóny 

 

Chloramix DT 

alebo Savo 

Original 

1 tbl/sifón  

25% (ried. 1:4) 

30 min Vložiť do otvoru a nechať rozpustiť. 

Odporúčame vložiť (zaliať) po prac. 

dobe a nechať do nasledujúceho dňa. 

umývadlá, pisoáre,  

 

 

  

Chloramix DT 

alebo Savo  

 

1tbl./5 l vody 

25% (ried. 1:4) 

 Na rohože a rošty v sprchovacích kútoch  

Savo proti plesniam  

mechanicky očistiť, potom nastriekať 

dezinfekčný nechať pôsobiť u vaní do 

ďalšieho použitia. Pri  pisoároch 

preliať niekoľkokrát denne.   

 

 

Základná škola, Škultétyho 1, Nitra 

 

 používanie stojanov na dezinfekciu pri vstupoch do budovy, 

 priebežne zabezpečovanie ochranných pracovných prostriedkov pre zamestnancov - rúška, 

rukavice,, 

jednorazových mokrých antibakteriálnych vreckoviek na dezinfekciu do tried, 

antibakteriálneho mydla, používanie papierových utierok v triedach 

 dezinfekcia podláh vnútorných priestorov 2xdenne, 

 dezinfekcia lavíc a stoličiek + katedra do stoličkou, 

 dezinfekcia umývadiel v triedach 2xdenne, 
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 dezinfekcia kľučiek na dverách 2xdenne, 

 dezinfekcia toaliet žiackych aj pre zamestnancov 2xdenne, 

 dezinfekcia zábradlia na schodisku 2xdenne, 

 použitie stojana s dezinfekciou pri vstupe do jedálne, dezinfekcia podlahy v jedálni, 

dezinfekcia stolov a stoličiek v jedálni po každej skupine. 

 

Opatrenia – pre žiakov, zamestnancov školy 

 meranie teploty pri vstupe do školy 

 dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy 

 časový harmonogram a viac vstupov pre ročníky pri nástupe do školy 

 ranný filter  

 čestné vyhlásenie + vyhlásenie o bezinfekčnosti 

 negatívny antigénový test 

 izolačná miestnosť 

 2 rúška každý deň /pre žiaka 

 rúško, ochranný štít, rukavice pre učiteľov 

 nemiešanie skupín 

 na 1.stupni učí každý učiteľ vo svojej triede 

 poučenie detí – bezpečná vzdialenosť, netvoriť skupinky, nepožičiavať si navzájom    

       farbičky, perá 

 zrušená prevádzka ranného školského klubu 

 harmonogram výdaja obedov, jednosmerná prevádzka v školskej jedálni 

 vyhradený priestor pre jednotlivé triedy pri pobyte vonku 

 časté vetranie tried a dezinfekcia rúk 

 učitelia sa zdržujú v kabinetoch, nie v zasadačke 

 porady online 

 pomoc školskej psychologičky 

 ozonizácia priestorov školy 

 

 

Základná škola, Topoľová 1, Nitra 

 

1. Všeobecné pokyny 

 nepedagogickí zamestnanci  školy nosia rúško alebo ochranný štít. 
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 pedagogickí  zamestnanci a odborní zamestnanci  (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny 

pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

 v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie.   

 v externom prostredí odporúčame vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo 

vnútornom prostredí telocvične.  

 pedagogickí zamestnanci a žiaci  sú poučení o potrebe pravidelného a častého umývania 

rúk teplou vodou a tekutým mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd a o dodržiavaní zásad 

respiračnej hygieny (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. lakťového ohybu).  

 presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je 

potrebné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, 

jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.   

 podľa  podmienok sa skupiny žiakov vonku intervalovo striedajú alebo je určený pre 

jednotlivé skupiny oddelený priestor.  

 rukavice  sú potrebné napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.  

 toalety a triedy sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami 

(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.   

 personál na upratovanie je  informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania 

a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a 

predmetov.  

 dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 

raz denne.  

 dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť 

veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. 

kľučky dverí).  

 smetné koše nemajú vrchný uzáver, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri 

zahadzovaní odpadu. 

2. Zásady osobnej hygieny 

 pravidelné a časté umývanie rúk vykonávajú žiaci aj personál vždy pred konzumovaním 

stravy, po príchode z vonkajšieho prostredia, po každom použití toalety, po vyčistení nosa, 

zakašľaní, kýchnutí, pred nasadením rúška na tvár, po jeho úprave, príp. zložení, po 

manipulácii s odpadom a kedykoľvek pri pocite znečistenia rúk. personál školy si aplikuje 

i dezinfekciu na ruky. 
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 personál, ani deti si nepodávajú ruky, nedotýkajú sa neumytými rukami očí, nosa a úst. 

personál sa pokúsi zabezpečiť, aby sa žiaci vyhýbali vzájomnému telesnému kontaktu. 

 žiaci v triedach / školskom klube sa počas dňa nesmú za žiadnych okolnosti  premiestňovať 

do inej triedy, resp. skupiny.  

 žiaci nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch zš, okrem svojej skupiny v interných (vo 

svojej kmeňovej učebni) a externých priestoroch školy, v ktorých prebieha výchovno-

vzdelávací proces.  

 osušenie rúk je  zabezpečené jednorazovými utierkami, textilné uteráky a vzduchové sušiče 

sa nesmú používať. 

 zariadenia osobnej hygieny sú vybavené tekutým mydlom a jednorazovými papierovými 

utierkami (obrúskami).   

 

3. Pitný režim 

    Pitný režim žiakov je zabezpečený prostredníctvom zákonných zástupcov (svoje vlastné 

fľaše), pričom 

     každá musí byť označená menom žiaka. 

 

 

4. Stravovanie žiakov 

 príprava stravy je  zabezpečená  v zariadení školského stravovania v bežnej podobe, pri 

zachovaní sprísnených hygienických opatrení. 

 pri vstupe do školskej jedálne je zabezpečená dezinfekcia. 

 počas prítomnosti v školskej jedálni si deti prekrývajú horné dýchacie cesty rúškom, ktoré 

je možné sňať až počas konzumácie obeda. 

 výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy v záujme dodržania 

epidemiologickej bezpečnosti.  

 stravovanie v školskej jedálni bude stravovanie v skupinách za dodržania prísnych 

hygienických podmienok. 

 stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom. 

 žiaci si jedlo a nápoje sami odoberajú cez výdajné okno v školskej jedálni. 

 s dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáha sprevádzajúci pedagogický zamestnanec 

v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom. 
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5. Ďalšie zásady prevádzky 

 v prípade výskytu ochorenia žiaka počas pobytu v ZŠ je potrebné ho izolovať / do karantény 

č. d. 7 od ostatných žiakov skupiny a bezodkladne kontaktovať zákonného zástupcu. 

 aktivity v ZŠ sú organizované tak, aby žiaci  časť dňa trávili vonku v rámci svojej skupiny 

v areáli školy. Telesno-výchovné aktivity sa konajú taktiež v areáli školy v rámci svojej 

skupiny. 

 Základná škola  neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia, 

kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb. ZŠ neorganizuje školy v prírode a 

viacdňové výlety. V ZŠ sa nekoná činnosť záujmových krúžkov. 

 

6. Sanitácia priestorov ZŠ 

 zamestnanci zodpovední za sanitáciu priestorov ZŠ sú informovaní a poučení o sprísnených 

podmienkach čistenia a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, 

ostatných povrchov a predmetov vrátane zariadení osobnej hygieny. 

 priestory školy, dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov, ktoré prišli do 

kontaktu so žiakmi a personálom, všetkých povrchov, kľučiek, zariadení osobnej hygieny, 

šatňových skriniek ako aj pomôcok používaných v rámci  prvkov vo vonkajšom areáli, je 

potrebné  čistiť a dezinfikovať dvakrát denne dezinfekčným prostriedkom s virucídnym 

účinkom s predpísanou koncentráciou a dobou pôsobenia. Zamestnanec počas vykonávania 

sanitácie používa osobné ochranné prostriedky. O vykonaných činnostiach vedie evidenciu. 

Dezinfekciu povrchov dotykových plôch (kľučiek, vodovodných batérií, splachovačov, 

klávesnice PC, pracovných stolov)  vykonáva personál školy pravidelne, niekoľkokrát 

denne.  

 zariadenia osobnej hygieny sú čistené a dezinfikované 2 x denne a podľa potreby. 

 

 

Základná škola, Tulipánová 1, Nitra 

 

Vstup do budov školy: 

 ranné meranie teploty žiakom 

 dezinfekcia rúk 

 kontrola nahliadnutím platného negatívneho ag testu u zamestnancov 

 čestné prehlásenia rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa 

 dodržiavanie rozostupov a časovanie príchodu žiakov do školy 
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1. Opatrenia v triedach: 

 povinné nosenie rúšok, respirátorov, ochranných štítov  

 umiestnenie sterilizátorov vzduchu v triedach 

 inštalácia zásobníkov pre jednorazové papierové utierky 

 časté, intenzívne vetranie 

 stále skupiny v triedach s jedným učiteľom na i. st. aj ŠKD 

 aspoň jedna hodina denne odučená vonku 

 vytvorená izolačná miestnosť  

 organizácia stravovania v jedálni 

 rozdelenie areálu na poobednú činnosť jednotlivých oddelení ŠKD 

2. Upratovanie: 

 vypracovaný manuál ako často, čo a s čím čistiť v priebehu dňa 

 pravidelné dopĺňanie dezinfekcií rúk, tekutého mydla,  papierových utierok 

3. Ochrana zamestnancov: 

 zakúpenie rúšok, potreba dokúpiť respirátory 

 k dispozícii gumené rukavice, jednorazové vreckovky, náhradné rúška 

 umožnenie práce z domu administratívnym pracovníčkam 

 dodržiavanie Manuálu covid školský semafor pre ZŠ  

 

 

Centrum voľného času, Štefánikova trieda 63, Nitra a elokované pracoviská 

 

 dezinfekcia 

 rúška 

 respirátory 

 ochranné pomôcky 

 teplomery 

 

 

Základná umelecká škola Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra 

 

Protikovidové opatrenia ZUŠ J.Rosinského: 

 

 označenie priestoru /na vstupe do budovu nálepky ROR/ 
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 zabezpečenie dezinfekcie rúk pri všetkých vstupoch do budovy 

 pravidelné čistenie a dezinfekcia všetkých priestorov 

 zabezpečenie vstupu do budovy neoprávneným osobám /rodičom/ 

 zabezpečenie kontroly zamestnancov o bezinfekčnosti 

 vybavenie zamestnancov ochrannými prostriedkami /rúško, respirátor/ 

 

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE 

 

Mestská polícia nepodcenila opatrenia na minimalizáciu šírenia nákazy už v prvej vlne, 

keď bol najväčší problém s distribúciou ochranných osobných prostriedkov všetkého druhu. 

V spolupráci s vedením ústavu na výkon trestu v nitrianskej väznici vedenie MsP pre 

príslušníkov zabezpečilo ochranné rúška, vďaka poslankyni a predsedníčky Komisie pre 

životné prostredie, verejný poriadok a komunálne činnosti Mestského zastupiteľstva v Nitre 

mestskí policajti sponzorsky získali niekoľko plastových ochranných tvárových štítov 

a postupne sa ich množstvo zvyšovalo, rovnako sponzorsky mestským policajtom niekoľko krát 

dvaja podnikatelia zabezpečili dezinfekciu služobných vozidiel i vnútorných priestorov 

germicídnymi žiaričmi, iný podnikateľský subjekt sponzorsky MsP venoval dezinfekčné gély. 

 

V prvej vlne nákazy, kedy bol všeobecný alarmujúci nedostatok a problém so 

zabezpečením základných ochranných prostriedkov, bola jedna z príslušníčok mestskej polície  

vyčlenená z hliadkovej činnosti a na útvare mestskej polície jej bol umožnený čas a priestor, 

aby šila tvárové rúška pre ostatných príslušníkov a tiež aj pre seniorov alebo ľudí žijúcich 

osamote, bezdomovcov, prípadne pre občanov, ktorí nemali možnosť či prostriedky zabezpečiť 

si ochranné prostriedky sami. Ušité rúška boli odovzdané sociálnemu útvaru mestského útvaru, 

ktoré ich distribuovalo ďalej, časť z nich rozdávali príslušníci mestskej polície ľuďom bez 

domova počas hliadkovania.  

 

Pri vchode do útvaru mestskej polície, ktorý je najviac exponovaným a najrizikovejším 

kontaktným miestom všetkých zamestnancov mestskej polície, je nainštalovaný germicídny 

žiarič na dezinfekciu vzduchu. Nielen pri vchode, ale aj na každej toalete či v iných 

priestoroch, boli k dispozícii gélové dezinfekčné prostriedky. Tie boli k dispozícii aj pre 

vodičov služobných vozidiel na ich priebežnú dezinfekciu. Dotykové plochy, ako napríklad 
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kľučky, boli v budove dezinfikované častejšie a pravidelne. Neskôr boli opakovane 

príslušníkom distribuované rúška, ochranné rukavice sú štandardom už niekoľko rokov, 

rovnako bola opakovane sponzorsky zabezpečená dezinfekcia interných priestorov 

a služobných vozidiel.  

 

Aj vďaka týmto opatreniam i vďaka osobnej zodpovednosti mnohých príslušníkov 

mestskej polície, ktorí nepodceňovali nebezpečenstvo šírenia nákazy choroby COVID-19, bola 

personálna situácia príslušníkov mestskej polície na dostatočnej úrovni a nedosiahla kritickú 

úroveň. Mestská polícia plnila základné úlohy na požadovanej úrovni.  

 

Náčelník MsP počas roka vydal niekoľko interných príkazných nariadení, ktoré 

mali za cieľ minimalizovať potenciálne ohrozenie, že vírus sa bude šíriť komunitným 

spôsobom prostredníctvom asymptomatických blízkych priateľov či rodinných príslušníkov 

mestských policajtov alebo iných osôb, u ktorých sa príznaky neprejavili alebo sa prejavili 

neskôr: 

 

1) pokyn náčelníka č.1/2020 zo dňa 24.4.2020 – merať teplotu všetkým osobám vstupujúcim 

na útvar MsP Nitra na Cintorínskej ulici a obvod Klokočina. V prípade namerania telesnej 

teploty 37°C a viac, operačný alebo iná poverená osoba vykonávajúca meranie, nahlási túto 

skutočnosť svojmu priamemu nadriadenému, ktorý rozhodne o ďalšom postupe. Osoba 

s nameranou vyššou telesnou teplotou je dovtedy povinná počkať pri vstupe do priestorov 

mestskej polície a riadiť sa pokynmi operačného, prípadne inej poverenej osoby. 

 

2) pokyn náčelníka č.5/2020 zo dňa 30.10.2020 – pre všetkých zamestnancov Mestskej 

polície v Nitre, aby sa po plošnom testovaní pri príchode do budovy svojho pracoviska 

preukázali operačnému, veliteľovi obvodu Klokočina, prípadne jeho zástupcovi, originálom 

certifikovaného negatívneho testu. Zároveň zamestnancov požiadal, aby strpeli vyhotovenie 

fotokópie dokumentu do Zápisníka bezpečnosti práce, ktoré evidovala personalistka MsP. 

 

3) pokyn náčelníka č.6/2020 zo dňa 11.11.2020:  

 operačným (veliteľom obvodu alebo inej poverenej osobe) – pri príchode do práce 

obnoviť meranie telesnej teploty,   
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 upratovačkám – vo zvýšenej miere dbať na dezinfekciu vstupných priestorov, 

sociálnych zariadení, vrátane šatní a priestorov na stravovanie. Minimálne jeden krát za 

dve hodiny dezinfikovať kľučky a iné dotykové plochy a viesť o tom evidenciu,  

 všetkým zamestnancom – vzájomne si regulovať počet osôb v kuchynke alebo iných 

priestoroch slúžiacich na stravovanie, na maximálne 2 osoby súčasne, prednostne 

požívať jedlo vo svojich kanceláriách,  obmedziť sociálne kontakty v priestoroch 

mestskej polície vrátane dvora, používať ich len na plnenie pracovných povinností 

a spoločných úloh, dodržiavať vzájomné odstupy, nie je vhodné podávanie rúk a objatia, 

nosiť rúška, ak nie je zamestnanec na pracovisku sám, používať dezinfekciu rúk, 

dodržovať odstup.  

 veliteľom a ich zástupcom – zabezpečiť počet policajtov na rozdeleniach a iných 

policajných činnostiach na max. 6 osôb v skupine, pokyn platí aj pre výdaj zbraní.  

 mestským policajtom – nezhromažďovať sa pred výkonom práce vo vestibule, 

prípadne iných vnútorných priestoroch nad 6 osôb, podľa možností vzájomne regulovať 

používanie priestorov šatní na uvedený počet súčasne prítomných, používať ochranné 

pomôcky pri kontakte s verejnosťou. Do odvolania bol vydaný zákaz všetkým 

zamestnancom používať telocvičňu a sprchy. Zároveň v záujme ochrany vlastného 

zdravia a zdravia svojich kolegov odporúčal  pretestovanie sa približne 1 krát za dva 

týždne antigénovými testami.  

 

Mestská polícia v Nitre od začiatku zavedenia plošného a neskôr lokálneho testovania 

obyvateľov antigénovými testami zabezpečovala verejný poriadok a bezproblémový 

priebeh testovania na mobilných alebo stálych odberových miestach celodennou 

prítomnosťou hliadok príslušníkom mestskej polície, v lokalite Orechov dvor organizovala 

i prítomnosť členov hliadky miestnej občianskej poriadkovej služby. 

 

Hliadky mestskej polície tiež zabezpečovali fyzickú kontrolu a dohľad nad 

dodržiavaním karantény povinných osôb, predovšetkým v problémových lokalitách mesta 

s väčšinovým rómskym obyvateľstvom na Borovej ulici v mestskej časti Kalvária a v lokalite 

Orechov Dvor, tiež v ubytovacom zariadení nitrianskeho Amfiteátra, kde boli do karantény 

umiestňovaní bezdomovci. Týmto osobám navyše mestskí policajti denne distribuovali aj 

zabezpečenú stravnú jednotku 
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Príslušníci mestskej polície sa v hliadkovej činnosti zameriavali na kontrolu 

dodržiavania proti pandemických opatrení na verejnom priestranstve a miestach verejnosti 

prístupných, ktoré vyplývali z aktuálnych právnych noriem či nariadení počas vývoja 

pandémie, predovšetkým kontrolovali prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo iným 

predmetom, dodržiavanie zákazu zhromažďovania, preverovali uzavretie povinných prevádzok 

v meste, kontrolovali dodržiavanie zákazu vychádzania.  

Porušenie týchto zákonných povinností príslušníci, predovšetkým v začiatkoch 

pandémie, riešili formou výchovných alebo informačných pohovorov s občanmi či osvetou. 

Neskôr ich príslušníci častejšie riešili ako porušenie právnych noriem a podľa stupňa 

spoločenskej nebezpečnosti skutku ich doriešila buď napomenutím alebo uložením sankcie až 

do výšky 1 000,-€, prípadne doriešenie skutku postupovali vecne a miestne príslušnému 

správnemu orgánu. 

 

 zabezpečenie dávkovačov na dezinfekciu – vstup do budovy 

 zabezpečenie germicídneho žiariča na ničenie baktérií – zakúpené z podnik. Činnosti 

z dôvodu využívania počas prebiehajúcej výučby 

 zavedenie dennej dezinfekcie vstupných priestorov, sociálnych zariadení  a kľučiek na 

dverách kancelárií (viac krát za deň) 

 zamestnancom poskytnuté látkové rúška, jednorazové rúška 

 na ochranu zamestnancov na operačnom stredisku nainštalovaná bezpečnostná clona 

 v priestoroch kuchynky možnosť stravovania a zdržovania sa  max. 2 osobám  

 ionizácia kancelárskych priestoroch, motorových vozidiel – 2x 

 zakúpené rozprašovače s dezinfekciu do každého motorového vozidla 

 poskytnutie home office všetkým zamestnancom, ktorým to dovoľuje náplň práce 

 z dôvodu bezpečnosti používané pri výkone príslušníkov jednorazové rukavice 

 

Správa zariadení sociálnych služieb, Jánského 7,  949 01 Nitra 
 

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Nitra a na základe Rozhodnutia 

RÚVZ v Nitre, zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby pristúpilo 

k nasledovným opatreniam na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19: 

 

ZARIADENIE PRE SENIOROV (ZpS) A ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

(ZOS 
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 Zákaz návštev  v ZpS a ZOS od 09.10.2020 do odvolania. 

 Prijímanie prijímateľov sociálnej služby (PSS) do zariadenia sa uskutočňuje podľa 

pandemického plánu MPSVaR SR a za prísnych hygienických opatrení, PSS musí mať 

pri vstupe do zariadenia negatívny PCR test nie starší ako 48 hod., po 5 dňoch bude 

pretestovaný antigénovým testom, počas trvania 10 dňovej karantény. Dodržiavať 

prísne hygienické opatrenia. 

 PSS môže opustiť zariadenie na obdobie viac ako 10 dní. Pri návrate musí predložiť 

negatívny PCR alebo antigénový test nie starší ako 48 hod., po 5 dňoch bude 

pretestovaný antigénový testom, počas trvania 10 dňovej karantény na izbe. 

 Preberanie balíčkov pre PSS v ZpS a ZOS sa uskutočňuje pred vstupom do budovy. 

Balík preberá zodpovedný pracovník a uloží ho do priestorov na to určených, kde sú 

vydezinfikované germicídným žiaričom. 

 Aktivity pre seniorov sú realizované podľa denného harmonogramu v internej réžií 

zariadenia max. 6 osôb. 

 Prechádzky sú povolené v exteriéry zariadenia s povinnosťou nosenia rúšok, 

skupiny PSS sa striedajú. 

 Šitie rúšok PSS a rozdelené ďalším PSS. 

 Ochranné pomôcky (respirátory) rozdelené PSS. 

 Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby umožňuje PSS 

komunikovať so svojimi príbuznými prostredníctvom videohovorov, ktoré 

zabezpečujú sociálny pracovníci. 

 Vstup zamestnancov na výkon povolania je podmienený negatívnom testom nie 

starším ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 

3 mesiace. 

 Vstup do budovy je umožnený kňazom za účelom podávania sviatosti pomazania 

chorým a návštev PSS v terminálnom štádiu. Kňaz a návšteva sa musí preukázať 

negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 7 dní alebo potvrdením 

o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace. Dodržiavať prísne 

hygienické opatrenia. 

 V prípade umožnenia vstupu do budovy za iným účelom, sa  každý prípad posudzuje 

individuálne. 

 Úradné záležitosti PSS sú uskutočňované priamo v budove alebo v sprievode 

určeného pracovníka na nevyhnutný čas. 
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 PSS a zamestnanci zariadenia sú informovaní prostredníctvom interného rozhlasu 

o aktuálnej epidemiologickej situácii v zariadení. 

 Pravidelná distribúcia OOPP zamestnancom. 

 Vypracovanie interných usmernení v zmysle pokynov MPSVaR SR v súvislosti so 

zavedenými opatreniami proti výskytu ochorenia COVID – 19. 

 Realizované denné hlásenia RÚVZ v Nitre, denné hlásenie COVID pozitívnych na 

MPSVaR SR. 

 Realizované hlásenia výsledkov testovania zamestnancov a PSS pre UNSK a mesto 

Nitra. 

 
 
 
PRIEBEŽNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANNÉ POMȎCKY, DEZINFEKČNÉ 
PROSTRIEDKY A TECHNICKÉ ZARIADENIA -  ZpS a ZOS 
 

 Germicídne žiariče (2ks) 

 Čistička vzduchu (2ks) 

 Termokamera (1ks) na meranie telesnej teploty 

 Pulzový oximeter (4ks) 

 Ochranné štíty 

 Jednorazové ochranné rúška 

 Jednorazové ochranné rukavice 

 Bezdotykové teplomery 

 Respirátory FFP2 

 Respirátory FFP3 

 Ochranné obleky 

 Návleky na obuv 

 Ochranné okuliare 

 Dezinfekčný prípravok na ruky -Sterilium 5l 

 Dávkovače na tekuté mydlo  

 Dávkovače na dezinfekčný prípravok 

 Dezinfekčný gél na ruky 

 Desprej na ruky 

 Ajatin roztok 5l 

 Softasept dezinfekcia 250 ml 
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 Chloramin T 6kg prášok 

 Septoderm dezinfekcia 5l 

 Dezanol dezinfekčný roztok 5l 

 Digitálny teplomer 8ks 

 Aquitox -D dezinfekčný roztok 

 Guma okrúhla na rúška 

 

Na vytvorené COVID oddelenie boli dodané: 

 emitná miska 8ks 

 Omnifix elastik 

 Omnipor náplasť 

 peroxid vodíka 

 striekačky, ihly 

 podložky 

 Lieky prvej pomoci 

 Hylak kv. 

  Imodium 

  Ibalgin 

  Panadol 

  Acylpyrin 

  Stoptusin kvapky 

  Novalgin 

 vitamíny- Celaskon, Omega 3 

  paralen 

 Imodium 

 

ÚSEK HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY ZOBOR 
 
RECEPCIA ZOBOR 
 
 Meranie telesnej teploty pred vstupom do budovy zariadenia bezkontaktným 

teplomerom. 

 Pracovník dohliada na to, aby do zariadenia nevstupovali neoprávnené osoby (napr. 

v čase prijatého zákazu návštev). Súčasne dohliada na to, aby vstupujúca osoba mala 

ochranné rúško, použila dezinfekciu rúk a nepohybovala sa voľne po zariadení. 
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 Pracovník dohliada na správne vedenie evidencie osôb vstupujúcich do zariadenia, 

eviduje odchody a príchody PSS za účelom návštevy zdravotníckeho príp. iného 

zariadenia. 

 Pracovník preberá balíčky a tašky určené pre PSS, ktoré odloží na vyhradené miesto 

a následne ho odovzdá PSS. 

 Zabezpečilo sa  na recepčný pult ochranné plexisklo.  

 
 
ČISTOTA A DEZINFEKCIA PRIESTOROV A OPATRENIA PRIJATÉ NA OCHRANU 
ZDRAVIA ZAMESTNANCOV ÚSEKU A PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY 
 
 Zvýšená periodicita dezinfekcie (umývanie kľučiek, madiel, vypínačov) 

 Uplatňovanie zásady striedania typov dezinfekčných prostriedkov. 

 Používanie ochranných rúšok, ochranných štítov, podľa daných inštrukcii (ochranný 

oblek) a aktuálnej epidemiologickej situácii v zariadení. 

 Zamestnancom bol pridelený vitamín D3, kúpený za finančnej podpory MPSVR SR. 

 Pri testovaní antigénovými testami sa používajú špeciálne vrecia na biologický odpad. 

Tento je skladovaný oddelene a je pravidelne vyvážaný na to určenou firmou. 

 Priebežne sa zabezpečujú COVID nálepky /rozostup/. 

 
ÚSEK STRAVOVACIEHO ZARIADENIA ZOBOR 
 
PRIESTORY SPOLOČNEJ JEDÁLNE 
 
 Stoly sú pravidelne dezinfikované. 

 Stravovanie prebieha v dvoch fázach, aby bolo dodržané pravidlo, že za 1 stolom sedia 

maximálne 2 osoby. 

 Pri vstupe do priestorov jedálne si každí PSS vydezinfikuje ruky. 

 Príbory sa balia jednotlivo do hygienických servítok. 

 V čase uzavretia časti zariadenia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19, bolo 

stravovanie v spoločnej jedálni zakázané. 

 Strava bola podávaná v jednorazových menu boxoch priamo na izbách PSS. 
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ÚSEK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB BANIČOVA A OLYMPIA 
 
Na webovej stránke Správy zariadení sociálnych služieb je zverejnené Usmernenie pre 

zamestnancov Správy zariadení sociálnych služieb a prijímateľov sociálnych služieb 

v súvislosti s ochorením COVID -19, v ktorom sú poskytnuté základné informácie o ochorení 

a príznakoch, hygienické opatrenia, povinnosti zamestnanca (používať ochranné rúško, 

dezinfekciu, ochranné rukavice, povinnosť informovať zamestnávateľa a pod.) a opatrenia pri 

poskytovaní sociálnych služieb – oznam pre prijímateľov sociálnych služieb v rozdelení podľa 

druhov sociálnych služieb. Súčasne boli zamestnanci aj prijímatelia sociálnych služieb na toto 

usmernenie upozornení, prípadne boli o prijatých opatreniach, ktoré usmernenie obsahuje, 

osobne informovaní. Zamestnancom sú pravidelne prideľované ochranné rúška, ochranné 

rukavice a dezinfekcia. 

Prehľad prijatých  anticovidových opatrení v členení podľa druhov poskytovaných sociálnych 

služieb: 

 
DENNÝ STACIONÁR 
 
 Bol zavedený sprísnený dezinfekčný režim v priestoroch denných stacionárov 

(pravidelná dezinfekcia povrchov po každom prijímateľovi sociálnej služby, kľučiek, 

toaliet, pravidelné vetranie priestorov,...). 

 Pri každý vstup do denného stacionára sme zakúpili dávkovač dezinfekcie na dezinfekciu 

rúk. 

 V každom dennom stacionári sa nachádzajú k dispozícii jednorazové papierové utierky 

v dávkovačoch. 

 Bol zakúpený germicídny žiarič a boli zakúpené bezkontaktné teplomery. 

 Aktivity a činnosti sa  realizujú v malých oddelených skupinách a podľa počasia aj 

v exteriéri zariadenia.  

 Sprevádzajúcim osobám nie je umožnený vstup do interiéru zariadenia  s výnimkou 

sprevádzajúcej osoby prijímateľa sociálnej služby postihnutého autizmom, tejto osobe je 

umožnené v odôvodnených prípadoch vstup do šatne. 

 Bol vyhotovený harmonogram dochádzky tak, aby sa prijímateľ sociálnej služby stretával 

v dennom stacionári vždy s tými istými prijímateľmi sociálnej služby    so zámerom 

zamedziť jeho kontaktu s väčším počtom osôb. 

 Prijímatelia sociálnej služby navštevujú denný stacionár bez časového obmedzenia 

rozsahu poskytovanej sociálnej služby, avšak väčšina z nich sama volí možnosť nižšieho 
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rozsahu hodín poskytovania sociálnej služby z dôvodu rizika ochorenia. Niektorí 

prijímatelia sociálnej služby požiadali o dočasné prerušenie poskytovania sociálnej 

služby. 

 Denne sa prijímateľom sociálnej služby i zamestnancom meria telesná teplota. 

Prijímateľom sociálnej služby sa telesná teplota meria a zapisuje 2x denne, a to pri 

príchode a odchode zo zariadenia.   

 Bolo vypracované Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v dennom stacionári 

v súvislosti s prijatými opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia COVID -19, 

ktoré podrobne upravuje spôsob poskytovania sociálnej služby. 

 Zamestnanci boli preškolení v dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení. 

 Po znovuotvorení denných stacionárov (dočasné uzatvorenie denných stacionárov bolo 

v období od 10.03.2020 do 09.06.2020) bol pripravený a prijímateľom sociálnej služby 

odovzdaný (príp. zaslaný e-mailom alebo poštou) leták „Informácie pre prijímateľov 

sociálnej služby v súvislosti s  epidemiologickými opatreniami prijatými v dennom 

stacionári“. 

 Prijímateľ sociálnej služby,  resp. sprevádzajúca osoba na účely poskytovania sociálnej 

služby v zariadení počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 

19, predkladá podľa potreby poskytovateľovi sociálnej služby čestné vyhlásenie 

o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku. 

 Prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom bol odovzdaný vitamín D3 na obdobie 5 

mesiacov, ktorý bol zakúpený z finančnej podpory MPSVR SR. 

 Všetky dôležité informácie sú priebežne zverejňované na webovej stránke poskytovateľa 

sociálnej služby. 

 Vykonáva sa kontrolná činnosť dodržiavania prijatých anticovidových opatrení 

zamestnancami. 

 
DENNÉ CENTRUM 
 
 V období od 10.03.2020 do 01.07.2020 boli denné centrá dočasne uzatvorené (opatrenie 

prijaté Hlavným hygienikom ÚVZ SR) Znovuotvorenie denných centier sa uskutočnilo 

za dodržiavania sprísnených hygienických opatrení.  

 Pri každý vstup sme zakúpili dávkovač dezinfekcie na dezinfekciu rúk. 

 V každom dennom centre sa nachádzajú k dispozícii jednorazové papierové utierky. 

 Bol zakúpený bezkontaktný teplomer pre denné centrum Olympia. 
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 Bol zavedený sprísnený dezinfekčný režim v priestoroch denných centier (dezinfekcia 

povrchov, kľučiek, pravidelné vetranie,..). 

 Aktivity a činnosti sa  realizujú v malých oddelených skupinách (2-3 osoby), alebo 

individuálne. 

 Vykonáva sa meranie telesnej teploty u prijímateľov sociálnej služby i zamestnancov,  a 

to pri príchode do denného centra.   

 Prijímatelia sociálnej služby majú v dennom centre používať ochranné rúško alebo 

respirátor a dodržiavať primerané odstupy. 

 Bolo vypracované Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v dennom centre 

v súvislosti s prijatými opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia       COVID -19, 

ktoré podrobne upravuje spôsob poskytovania sociálnej služby. 

 Zamestnanci boli preškolení v dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení. 

 Bol vyhotovený leták „Informácie pre prijímateľov sociálnej služby v súvislosti 

s opätovným otvorením prevádzky denného centra“. 

 Prijímateľ sociálnej služby pri opätovnom otvorení denného centra podpísal čestné 

vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa a osôb, s ktorými 

je v styku a ďalej toto čestné vyhlásenie predkladá podľa potreby. 

 Vykonáva sa kontrolná činnosť dodržiavania stanovených anticovidových opatrení 

zamestnancami. 

 

DOMÁCA OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 

 

Prijímatelia sociálnej služby boli informovaní o opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať: 

 informovať poskytovateľa sociálnej služby o kontakte s možnými rizikovými 

osobami (cestovateľská anamnéza, pobyt na letisku a pod.), 

 v prípade obmedzenia prevádzky z dôvodu choroby alebo izolácie opatrovateliek 

bude sociálna služba prednostne poskytovaná osamelo žijúcim prijímateľom 

sociálnej služby, 

 odporúčané nosenie ochranného rúška v záujme vlastnej ochrany zdravia,  

 zvýšená obozretnosť pri dodržiavaní hygienických návykov. 

 

 Ďalšie prijaté opatrenia: 
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 Prijímatelia sociálnej služby na účely poskytovania sociálnej služby  počas 

trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19 predkladajú 

podľa potreby poskytovateľovi sociálnej služby čestné vyhlásenie o zdravotnom 

stave a cestovateľskej anamnéze prijímateľa a osôb, s ktorými je v styku. 

 Pri zhoršení epidemiologickej situácie v  okrese opatrovateľky merajú 

prijímateľom sociálnej služby v domácnostiach telesnú teplotu.  

 V domoch s opatrovateľskou službou a v Bytovom dome Senior bol vydaný 

a realizovaný sprísnený režim dezinfekcie v priestoroch opatrovateľskej služby 

a tiež zábradlí a výťahov. Obyvateľom boli Správou zariadení sociálnych služieb 

vhodené do schránky „Odporúčania v súvislosti s hrozbou ochorenia COVID - 

19“. Tiež im bolo prostredníctvom oznamu odporúčané vyhýbať sa vzájomným 

návštevám. 

 Do domov s opatrovateľskou službou a Bytového domu Senior boli zakúpené a 

umiestnené dávkovače na dezinfekciu a boli zakúpené bezkontaktné teplomery. 

 Referentkám domácej opatrovateľskej služby bolo zakúpené na stôl ochranné 

plexisklo. 

 V zhoršenej epidemiologickej situácii nevykonávame kontrolnú činnosť 

v domácnostiach, aby sme minimalizovali príp. prenos ochorenia. Z toho dôvodu 

nevykonávame ani sociálne šetrenia pri nových prijímateľoch sociálnej služby 

a potrebné informácie získavame telefonicky. 

 
 
PREPRAVNÁ SLUŽBA 
 
 
 Vozidlá prepravnej služby sú po každom prepravenom prijímateľovi sociálnej služby 

dezinfikované. 

 Medzi prevozom jednotlivých prijímateľov sociálnej služby je vždy 15 min. prestávka 

určená na dezinfekciu a vetranie vozidiel prepravnej služby. 

 Prijímateľ sociálnej služby má povinnosť informovať poskytovateľa sociálnej služby 

o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný, resp. blízka osoba z rizikovej oblasti 

zasiahnutej COVID – 19 alebo o tom, že on alebo niekto v jeho domácnosti alebo 

blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená a potvrdená infekcia, 

prípadne je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. 
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 Prijímateľ sociálnej služby je pri prevoze prepravnou službu povinný mať po celý čas 

prekryté ústa a nos ochranným rúškom alebo respirátorom.  

 
POŽIČIAVANIE POMȎCOK 
 
 Každá zapožičaná kompenzačná pomôcka je po vrátení do požičovne pomôcok 

vydezinfikovaná. 

SOCIÁLNA VÝDAJŇA 
 
 Pri vstupe do sociálnej výdajne je umiestnený dávkovač dezinfekcie na dezinfekciu 

rúk, ktorú musí použiť každá vstupujúca osoba, ktorá je povinná mať prekryté ústa 

a nos ochranným rúškom alebo respirátorom.  

 Výdajný pult je pravidelne počas prevádzky dezinfikovaný. 

 

 

ÚSEK STRAVOVACÍCH ZARIADENÍ A  PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI  

BANIČOVA  A  OLYMPIA 

 
PREVÁDZKY KUCHYNE: BANIČOVA A OLYMPIA 
 
Úsek stravovacích zariadení a podnikateľskej činnosti Baničova a Olympia pokračuje 

v opatreniach, ktoré boli zavedené už počas prvej vlny COVID -19: 

 Personál na prevádzkach musí mať osobné ochranné pracovné prostriedky (prikrývka úst 

a nosa, ochranné jednorazové rukavice, v teréne ochranný štít). 

 Stravovanie  v budove je možné  pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby, ktorí  

sedia pri stoloch  2 metre vzdialené jeden od druhého – tento bod je pre prijímateľov 

sociálnej služby platný len v prípade otvorenia jedálne. Momentálne si prijímatelia 

sociálnej služby chodia pre obed  k okienku. 

 Pre prijímateľov sociálnej služby stravovanie v jedálni, ktorí si stravu preberajú do 

obedárov platí nariadenie vstupovať do budovy maximálne po štyroch, jedlo si prevziať 

pri  výdajnom okienku  na Baničovej 12, pri okienku na prevzatie obedov pri zadnom 

vchode do budovy na prevádzke Olympia po jednom, vzhľadom k malému priestoru pri 

výdaji stravy. Prijímateľ sociálnej služby je povinný mať ochranné rúško, umyť si ruky 

dezinfekčným gélom alebo mať nasadené jednorazové rukavice. 

 Prijímateľom sociálnej služby čakajúcim vonku sa zamedzuje, aby sa pred budovou 

zhromažďovali, sú povinní dodržiavať rozostupy minimálne 2 metre. 
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 Prijímatelia sociálnej služby budú poskytovateľom informovaní o prípadných zmenách 

v poskytovaní sociálnej služby,  o dôvodoch a dôsledkoch na webovej stránke 

poskytovateľa sociálnej služby,  ako aj oznamom doručeným spolu s obedom. 

 Akákoľvek zmena, prípadne nová informácia sa prijímateľom sociálnej služby 

s donáškou stravy oznamuje písomnou formou, prípadne ústne pri prevzatí obeda osobne 

na prevádzkach.  

 Pracovníci rozdeľovne stravy boli upozornení, že za žiadnych okolností nesmú vstupovať 

do domácností prijímateľov sociálnej služby  donáška stravy, obedáre so stravou 

odovzdávajú, prípadne zanechávajú pri dverách prijímateľa sociálnej služby, pričom 

najskôr prijímateľovi sociálnej služby oznámia, že obed priniesli (zazvonia, zaklopú, 

zatelefonujú...) a prijímateľ sociálnej služby si obed preberie.  

 
 
 
ÚSEK HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY BANIČOVA A OLYMPIA 
 
Vzhľadom k zvýšenému riziku nákazy prenosným ochorením COVID-19 boli prijaté sprísnené 
nasledujúce opatrenia: 
 
RECEPCIA, BANIČOVA 12 
 
 Je prísne zakázané vstupovať do budovy bez ochranného rúška a dezinfekcie rúk. Ľuďom 

vstupujúcim do budovy kontroluje pracovník recepcie telesnú teplotu a musia sa 

preukázať negatívnym testom na Covid-19, príp. iným potvrdením o bezinfekčnosti v 

zmysle Príkazu riaditeľky organizácie SZSS č. 4/2021.  

 Pracovník recepcie zabezpečuje počas dňa priebežne po každej skupine prijímateľov 

sociálnych služieb dezinfekciu v priestoroch recepcie. 

 Pracovník recepcie je chránený pred priamym kontaktom s osobami vstupujúcimi do 

budovy závesným plexisklom, ochranným rúškom a pravidelne sa priestor recepcie 

dezinfikuje germicídnym žiaričom. 

 
 
 
ČISTOTA A DEZINFEKCIA PRIESTOROV – BANIČOVA A OLYMPIA 
 
Počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID -19 platí vzhľadom 

k zvýšenému riziku nákazy sprísnený dezinfekčný režim: 
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 Dezinfekčný režim zahŕňa dezinfekciu WC a kúpeľní a zabezpečenie čistoty vo všetkých 

ostatných prevádzkových priestoroch.  

 Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa mechanicky čistia roztokom 

teplej vody a čistiaceho prostriedku. Po dôkladnej mechanickej očiste sa dezinfikujú 

vhodným dezinfekčným prípravkom. 

 Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v Slovenskej republike. 

Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne 

podľa návodu výrobcu. 

 V prevádzkach sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1x 

štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov 

proti účinnej zložke. 

  

 Pomôcky na upratovanie je potrebné denne čistiť. Zamestnanci pri umývaní 

a dezinfekcii používajú gumové rukavice. 

 
 
 

ARRIVA Nitra 
 
 
Zoznam priebežne prijatých a plnených opatrení  

 
 Plošná dezinfekcia autobusov MAD NR 1x za týždeň, 

 Vodiči priebežne počas dňa čistia madlá, tlačítka dezinfekčnými prostriedkami,  

 Ochranné prostriedky pre vodičov (nákup respirátorov FFP2, dezinfekčné gely, 

dezinfekčné utierky, dezinfekčné prostriedky na upratovanie busov, vitamíny.....),  

 Ochranné pásmo okolo vodiča,  

 Plošná dezinfekcia autobusov MAD NR 1x za týždeň,  

 Vodiči priebežne počas dňa čistia madlá, tlačítka dezinfekčnými prostriedkami,  

 Ochranné pásmo okolo vodiča (bez nákladov) 
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SLUŽBYT NITRA, s.r.o. 
 
Zamestnávateľ prijal vo vzťahu k zamestnancom spoločnosti nasledovné opatrenia súvisiace s 

minimalizovaním vzniku rizika ochorenia a šírenia Covid-19 : 

 

 častejšie vykonávanie dezinfekcie priestorov, pri vstupoch do objektu rozmiestnenie 

dezinfekčných dávkovačov, častejšie vetranie priestorov, dodržiavanie opatrení vydaných 

Regionálnym úradom verejného zdravia Nitra, 

 V klientskej zóne je osadený nad vstup nepriamy germicídny žiarič, ktorý je spustený denne 

počas celej pracovnej doby 

 mobilný germicídny žiarič využívaný podľa aktuálnej potreby v budove spoločnosti, 

 priebežne je vykonávaná dezinfekcia podláh a dotykových plôch (klučky, stoly, dotykové 

plochy zábradlia a pod.) upratovačkou spoločnosti, počas pracovnej doby prednostne 

v klientskom centre 

 hygienické zariadenia sú vybavené tekutým mydlom, papierovými utierkami a dávkovačom 

dezinfekcie 

 zamestnanci si zabezpečujú podľa potreby dezinfekciu kontaktných plôch (pracovný stôl, 

klávesnica, telefón, ...) 

 Informovanie klientov o aktuálnych opatreniach spoločnosti a možnosti vybavovania na 

webovej stránke spoločnosti.  

 Informácia o možnosti a opatreniach na konanie schôdze vlastníkov bytov a NP 

a o možnostiach zabezpečenia dezinfekcie virucídnymi prostriedkami v spoločných 

priestoroch bytových domov 

 Distribúcia informačných piktogramov s anticovid opatreniami a odporúčaniami na bytové 

domy a ostatné objekty v správe spoločnosti (polikliniky, športoviská, kultúrne domy 

a DOS) 

 dodržiavanie pravidiel R O R, 

 

V októbri 2020 boli prijaté hygienické opatrenia na pracoviskách spoločnosti: 
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 Verejnosť – klienti spoločnosti majú prístup výlučne do priestorov klientského centra 

spoločnosti. Ak príde požiadavka, ktorá sa rieši v kancelárii, musí sa dohodnúť vopred s 

príslušným zodpovedným pracovníkom a ten vybaví požiadavku prednostne v klientskom 

centre 

 výkon práce v upravenom režime podľa aktuálnych nariadení RÚVZ, dodržiavanie 

karantény v prípade príznakov ochorenia alebo dôvodného podozrenia, že mohol nastať 

blízky kontakt s pozitívne testovanou osobou, 

Výkon činností pracovníkov údržby – servisné zásahy v bytoch 

 prekryté dýchacie cesty  

 dezinfekčný prostriedok na ruky 

 v bytoch a priestoroch s nájomníkmi – vstúpiť až po vyplnení čestného prehlásenia ohľadne 

COVID - 19  

Výkon činností pracovníkov oddelenia správcovstva  

 konanie schôdzí vlastníkov bytov a nebytových priestorov je dočasne pozastavené ( 

v prípade nutnosti písomné hlasovanie) 

 komunikácia so zástupcami vlastníkov, vlastníkmi – uprednostniť elektronickú 

komunikáciu 

V decembri 2020 uzatvorenie vstupu verejnosti do budovy spoločnosti a vybavovanie iba 

telefonicky alebo elektronicky vyžiadaných služieb (potvrdenia, zmluvy,...) mimo budovy pri 

dodržaní ROR. Pri nevyhnutnom vstupe do objektu kontrola preukazovaním negatívnym 

testom alebo obdobným dokladom u osôb a zmeraním telesnej teploty bezkontaktným 

teplomerom. To isté platí aj pre zamestnancov vstupujúcich do budovy, 

 

Na všetkých objektoch vo vlastníctve mesta spravovaných spoločnosťou boli po 

predchádzajúcom súhlase nainštalované zásobníky na dezinfekčné mydlo,  papierové utierky 

a dezinfekčné prostriedky. Jednalo sa o postupne o objekty polikliník, kultúrnych domov, 

športovísk a DOS. 

 realizácia opatrení vyplývajúcich z nariadení Vlády SR, Hlavného hygienika SR alebo 

RÚVZ týkajúcich sa činnosti a chodu objektov ( opakované dezinfikovanie spoločných 
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priestorov polikliniky Chrenová, Klokočina a zubná poliklinika Párovce) v prvej vlne 1x 

a v druhej 2x) 

 na poliklinikách a v bytových domoch bol upravený režim upratovania v zmysle 

odporučení RUVZ (dezinfekcia dotykových plôch, intenzívnejšie dezinfikovanie a čistenie 

podláh a povrchov virucídnymi prostriedkami, častejšie vetranie priestorov, dezinfekcia 

výťahov ) 

 dodržiavanie opatrení v zmysle COVID AUTOMAT – systému pre monitorovanie vývoja 

epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-

CoV-2. 

 Na základe požiadavok mesta zriadenie karanténneho centra pre ľudí bez domova, ktorí boli 

pozitívne testovaní alebo v blízkom kontakte s pozitívne testovanou osobou,  

 V objektoch kultúrnych domov a športovísk technické zabezpečenie a príprava priestorov 

na zriadenie a prevádzku odberných miest na antigénové testovanie   

 Na základe požiadavky promptné napojenie a dodávku elektrickej energie 4 MOM  

 
Opatrenia pre zamestnancov spoločnosti : 

 zakúpenie a nosenie rúšok, 

 používanie ochranných pracovných pomôcok, 

 používanie dezinfekčného mydla, dezinfekčného prípravku, 

 kontakt s klientmi obmedzený na priestor pred objektom. 

 

Zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok: 

 ochranné rukavice, 

 jednorazové rúška, 

 respirátory FFP2, 

 ochranné obleky, 

 dezinfekcia, 

 germicídny žiarič, ozónový generátor. 

 
 


