
BYTOVÉ DRUŽSTVO   SPIŠSKÁ NOVÁ  VES 
Kamenárska 5                                                                              052 01  SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 

SNV, 19.04.2021 

O z n a m 

o preventívnych opatreniach v 

dôsledku zamedzenia šírenia 

coronavírusu 

 
 

v súvislosti s Vyhlásením opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození 

zdravia s účinnosťou od 19.04.2021 na celom území Slovenska a vedenie BD SNV 

prijalo nasledovné preventívne opatrenia:  
 

 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 16. apríla 2021 Vyhlášku č. 187/2021 Úradu verejného 

zdravotníctva SR v spojení s Uznesením vlády SR Vestníkom č. 51/2021, v ktorej definuje 

obmedzenia, kto môže vstupovať do prevádzok (obchody), zariadení (školy), úradov či priestorov 

zamestnávateľa. 
 

S účinnosťou od 19. apríla 2021 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom 

zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje zákona č. 355/2007 

Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: 

 

 

OZNAM  S INFORMÁCIOU 
 

 vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných 

priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými 

dýchacími cestami  (od 15. marca je v interiéroch povinný 

respirátor najmenej FFP2); 

 pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám 

dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 

 ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného 

ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho 

ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, prevádzku; 

 zákaz podávania rúk; 
  

 

                                                                                                                                Bytové družstvo Spišská Nová Ves 
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v súvislosti s Vyhlásením opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia s účinnosťou od 

19.04.2021 na celom území Slovenska a vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia:  
 

 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 16. apríla 2021 Vyhlášku č. 187/2021 Úradu verejného 

zdravotníctva SR v spojení s Uznesením vlády SR Vestníkom č. 51/2021, v ktorej definuje obmedzenia, kto 

môže vstupovať do prevádzok (obchody), zariadení (školy), úradov či priestorov zamestnávateľa. 

 
S účinnosťou od 19. apríla 2021 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom 

zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje zákona č. 355/2007 Z. z. 

dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: 

Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r) a w) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia sa pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) Vyhlášky ÚVZ SR 

ustanovujú nasledovné opatrenia: 

1. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými 

dýchacími cestami, 

2. zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v 

prípade vzniku akútneho respiračného je osoba povinná zostať v domácej izolácii, 

3. zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú 

dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob 

dezinfekcie rúk, 

4. vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými 

dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, 

5. hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým 

mydlom a papierovými utierkami, 

6. zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 

o ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné 

telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 

o pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do 

jednorazových papierových obrúskov, 

o zákaz podávania rúk, 

7. zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia, 

8. zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových 

plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym 

účinkom, 

9. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej 

izolácii. 
 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. marca 2021 

 

                                                                                                                                Bytové družstvo Spišská Nová Ves 


