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Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný .rgán štátnej správy na
úseku verejného zdravotníctva

podľa

3 ods. 1 písm. b) a § 5 ods. 4 písm. h) zákona

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
niektorých zákonov (d'alej len ,,zákon

č.

o zmene a doplnení

Č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu 1hlásenia mimoriaduej

situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády
Slovenskej republiky

č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.3.2020 od 6:OO hOd.: a pandémie ochorenia

COVID-19 vyWásenej
organizácie nariadil

dňa

podľa

11.03.2020 generálnym

riaditeľom

§ 48 ods.4 písm. e) zákona

Č.

Svetovej zdravotníckej

355/2097 Z. z. opatrenie

č.

OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020, ktoré sa mení a dopÍňa zákaz, týkajúci sa zariadení pre deti
a mládež vrátane zariadení staro:stlivosti o deti do 3 rokov veku P?dl'a § 24 zákona č.
I

355/2007 Z. z. n a s led o vn e: \
I

Zakazuje sa prevádzka zariadlní pre deti a mládež, vrátane zariaddní starostlivosti o deti
do troch rokov veku

podľa § ~4

stravovania s účinnost'ou od

zákona

3.ť.2020

Č.

355/2007 Z. z. oJcrenj zariadení školského

tak, že je možná (na základe individuálneho

I

rozhodnutia zriad'ovatel'a zariadenia) príprava a výdaj stravy
L pre seniorov

I

II. a sociálne znevýhodnené d+ti
prostredníctvom zariadení školského
stravovania za dodržania nasledov ých podmienok:
I

i

Ad 1/ pre seniorov:

i

1. Prevádzkovatel' zariade~ia školského/predškolského stravovania oznámi miestne
príslušnému

regionálne~u

úradu verejného zdravotníctva

t Slovenskej republike

(d'alej len "RÚVZ v SR"~, že bude realizovat' poskytovanie stravy pre seniorov,
I

!

2. Prevádzkovatel' predloží lpred zahájením tejto činnosti na m'estne príslušný RÚVZ
v SR dodatok Prevádzk~vého poriadku, vypracovaný na aktuálne podmienky pre
konkrétne zariadenie a v nadväznosti na aktuálnu situáciu vlsúvislosti s ochorením
COVID -19, ktorý musí obsahovať najmä:
A/ Preventívne opatrenia pre zamestnancov:
- relevantný spôsob kontroly aktuálneho zdravotného stavu zamestnancov (zmeria
si teplotu sám doma, v prípade zvýšenia teploty nad fyzihlogickú
do práce, oznámi

s~utočnosť

nejde

zamestnávatel'ovi kontaktuje ošetrujúceho lekára,

lekára kontaktuje ajl v prípade zdravotných
systémom (kaše!',

úroveň

ťažkostí v sú~islosti

sťažené dýchanie, nádcha);

s

respiračným

I

- pokial' zamestnaneclžije v spoločnej domácnosti s osobo~chorou na COVID-19,
I

alebo podozrivou s ochorenia COVID-19, alebo bol s takquto osobou v kontakte,
l

alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v ~aranténe, bezodkladne
oznámi túto

skutočno~t

zamestnávatel'ovi - v takomto II prípade je z prípravy

stravy vylúčený;
-

preškoliť a viesť ~okumentáciu o preškolení zamestbancov o poznatkoch,
I

všetkých preventívnych opatreniach, ktoré musí pozn~t' a realizovať v praxi

I
- upraviť spôsob sanitácie v prevádzke (druhy p~užívaných čistiacich
každý zamestnanec ohl'adom ochorenia COVID-19;
a dezinfekčných

prľstriedkov, čistiacich

pomôcok),

~edenia

dokumentácie

!

o vykonávaní sanitá1ie v prevádzke;

- zásady pre zamestnancov vypracované v súlade s odpo1čaniami Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť, najmä:
-

umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej Jo dobu 20 sekúnd, Ak
nie je k dispozícii mydlo a voda, treba

-

l

použiť dezinfekč~ý prostriedok na ruky

na báze alkoholu;

I

nedotýkať sa neum~ými rukami očí, nosa i úst;

l

zakrývať

si nos al ústa pri

kašľaní

a kýchani

vreckovkou a násleclfe ju zahodiť do koša;

je~orazovon

papierovon

- vyhýbať sa blízkehm kontaktu s l'ud'mi, ktorí javia ,príznaky respiračného

I

ochorenia;
- dodržiavať vzdialenpsť najmenej dva metre medzi sebou;
-

nechodiť do oblastí ~I vysokou koncentráciou l'udí;

- v domácnosti dbať ~a zvýšenú dezinfekciu povrchov;
-

nosiť

ochranné rúško v uzavretých priestoroch, na mUmpoch, v hromadnej
I

I

doprave, všade tam,lkde sa zhromažd'uje väčší počet l'udí;!

- v prípade

ochorenia

zamestnávatel'a a

zostal'

doma

a

telefonicky

oš~trujÚCehO lekára, ktorý určí d'alší pos~up liečby;

- spôsob dodávania, ptíjmu a preberania tovaru;
- spôsob prípravy
základným

I kontaktoval'

P~krmOV -

predpokladom

svojho

\

prísne dodržiavanie zásaf systému HACCP systému

je

dodržiavanie

správnej

výrobnej

a hygienickej praxe, ktorá tvorí základ a vytvára vhbdný rámec systému
kritických bodov pri výrobe a manipulovaní s potravinami
- spôsob balenia a výdaja stravy a povinnosti pre zamestnancov, ktorí zabezpečujú
balenie stravy:

\

:

I

'

I

I

spôsob bale~a stravy pre dodávanie stravy ido zariadení, ktoré
prevádzkovateF dodáva v prepravných termonádobá~h resp. termoportov
spôsob balenia stravy pre rozvoz
balenie stravy je možné

\

vykonávať

len do jednqrazových nevratných

obalov;
spôsob rozvozu stravy vykonávanie sanitácie a delnrekcie prepravného
vozidla, dezinfekcie termoportov, termonádob;

BI
musí

Súčasťou

prevádzkového poriadku musí

byť

\

aj vypracovani' krízový plán, ktorý

obsahovať:

1. Kapacitu stravovacieho zariadenia (počet pripravených jedál).
2. Zodpovednú osobu za prevádzku, zástupcu - telefonický kontakt!, mailovú adresu, tak,
aby vždy bola jeden zodpovedná osoba zastihnutel'ná, vrátane 0sobnej prítomnosti v
I

prevádzke.
3. V prípade ochorenia alebo nariadenej karantény zamestnancovi !prevádzky zariadenia
II

\

školského stravovania musí spôsob riešenia prípravy strav\y (napr. vytvorenie
pracovných skupín, ktoré
vzájomnom kontakte).

podľa

I

rozpisu pripravujú stravu a tieto skupiny nie sú vo

,

I
Ad III pre sociálne znevýhodnehé deti:
!

1. Pre prípravu a výdaj str,vy obdobne platia ustanovenia uv~ené v bode I. vrátane
vypracovania prevádzkovľho poriadku.

I

l

2. Pre sociálne znevýhodnehé deti je možné pripravovať a podávat' len suchú stravu
formou napr. formou obltženÝCh bagiet.
I

Termín: ihned'

dňom zahájeni~ prípravy a výdaja stravy pre vysšie uvedenú skupinu

obyvateľstva

!

Zodpovedný: zriad'ovateľ a vedúqi zariadenia a vedúci stravovacej pre ádzky

I

Odôvodnenie

Potreba

vyňať

zariadenia školského stravovania zo zákazu

revádzky vybraných

zariadení vyplynula z kontextu opakovaných požiadaviek vedenia samospráv v Slovenskej
republike o umožnenie poskytovania stravovania seniorom

a

soc álne znevýhodneným

deťom jednotlivých obcí v tejt<l>I zložitej epidemiologickej situácii, !nakoľko
v krízovom
.
I

'

I

.
!

období sa vôbec neuvažuje o poskytovaní školského stravovania žiak(j)m a týmto by sa dala
možnost' využitia kapacít predmetných stravovacích zariadení.

I

Seniori často predstavujú veľkú skupinu tzv. cudzích stravn~kov, ktorým školské
stravovacie zariadenia bez ohľadu na súčasnú krízovú situáciu ponúfajú svoje služby na

dobrovoľnej báze, v závislosti od personálnych a technických možn~stí. V prípade, že by
školské stravovacie zariadenia boli zahrnuté do zákazu prevádzky ~ nebola by možnost'
v mnohých prípadoch realizácie stravovania pre zraniteľnú populač~ skupinu seniorov a

I

sociálne znevýhodnených detí.
V prípade, že sa samospráva obce rozhodne
I

poskytovať u~edené
I

stravovanie

prostredníctvom školského stravtva~ieho zariadenia, je potrebné túto skutočnosť vopred

konzultovať s

miestne príslušný, RUVZ v SR tak, ako je to uvedené 1ŠŠie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, ;že cieľom doplnenia
opatrenia je snaha
znevýhodneným

vyjsť

deťom

životnej situácii, akej sú

v ústre1 pri

zabezpečeni bazálnych potried seniorom a sociálne

v zmysle poskytovania

plnohodnotného stravovania v Zložitej

aktuáln~ vystavení. Uvedené je plne v súlad

s hlavným poslaním

I

verejného zdravotníctva, ktorým j~ ochrana a podpora verejného zdravi1'

I

I

I

Podávanie suchej stravy sociálne znevýhodneným
epidemiologického rizika ako najmenej rizikové.

deťom

sa

zdôvodňuje

z hľadiska

