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Vec: Žiadosť o zabezpečenie inťormovania pracovníkov a kIientov sociálnyclr zariadeni vo
svojej zriaďovatel'skej a územnej pôsobnosti v oblasti ochĺany pred výskýom a šíľením
koronavírusu
Y ážená pani riaditel'ka,
Yážený pálr ľiaditel',

vyššíúzemný celok (ďalej len,,VUC") je podl'a $ 4, ods.l, písm. i., zäkona č.
179l20l| Z. z. o hospoĺĺár'skej mobilizácii a o Zmene a cloplnení zákona č.387l2O02 Z. z.
o ľiaderrí štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového staw v zneni
neskoľšíchpredpisov (d'alej len ,,zákon č. 179l2o1l Z' z.") subjektonr hospodárskej

rnobilizácie.
Podl'a $ 2 ods. l, zákona č. 179/20ll Z. z. sa hospodárskou mobilizácjou rozumie
súbor hospodárskych činnostía organizačných činnostía opatľení vykonávaných v období
kľízovej situácie alebo pľipravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti.
V zmysle $ 17 ods. l, vykonáva VUC opatrenia hospodárskej mobilizácie ako
prenesený výkon štátnej spľávy.
Na základe vyššieuvedeného si Vás dovol'ujeme poŽiadat' o zabezpečenie
informovania pracovníkov a klientov sociálnych zaľiad,eni vo Vašej zľiaďovatel'skej
aíl.zennej pôsobnosti o preventívnych opatľeniach individuálnej a kolektívnej ochrany
pred výskytom a šírenímkoľonavíľusu.
Individuálna ochrana:
l. dodľžiavanie zásad osobnej hygieny, častéumývanie ruk mydlom a vodou,
2' použivanie dezinfekčnéhoprostriedku na ľuky'
3. nedotýkajte sa tváre (očí,nos, ústa) neumýými rukami,
4. zakryvajte si nos a ústa pľi kašl'anía kýchani jednorazovou papieľovou vreckovkou a
následne ju zahodte do koša.
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ĎaKie vhodrré opatrenia:
l. mäso a vajíčkadôkladne pľevaľte,
2. zabráŕÍe nechľánenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieľatanri.

Zvyšovanie odolnosti oľganizmu môŽeme docieliť aj dodľžiavanímzásad zdravélro
životného štýlu' medzi ktoré patrí:
l. správna výživa s dostatkonr ovocia' zelenirry a tekutín,
2. dostatočný pobyt na čeľstvomvzduchu,
3. otužovanie a dostatok odpočinku.

Kolektívna ochľana:
1. častéa účinnévetranie,
2. zabezpečovat' dôkladnú dezinfekciu
zábtadli, tlačidiel vo vyt'ahoch a pod',
3. dezinfekčné gély.

pľi upľatovaní' hlavne dezinfekciu

kľučiek,

V pľípade r,yskytnutia sa predmetného ochorenia v niektorom sociálnom zariadení
na izemi Vášho YIJC žiadaLne o bezodkladné infornrovanie ľiaditeľa odboľu kĺízového
manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálrrych vecí a rodiny Slovenskej
ľepubliky lrrg' Jána HUDAKA' PlrD. na tel. č. + 42lg}8 757 583, email

jan. hudak@emloyment. gov. sk

.

S pozdravom
Ing. Ján Hudák, PhD.
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