"OTP" REŽIM NA PRACOVISKÁCH STRUČNE A JASNE

Najnovšia vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) dočasne obmedzuje vstup zamestnancov na pracovisko. Už od
pondelka (29.11.) minimálne do konca roka (31.12.) naň smú vstúpiť len očkovaní, testovaní alebo tí, ktorí prekonali ochorenie
COVID-19. Výnimku majú len tí, ktorí v priestoroch neprichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi. RÚZ Vám prináša prehľad toho
najpodstatnejšieho, čo vyhláška 264/2021 V. v. ÚVZ SR prináša.

Nové pravidlá vstupu do prevádzky - po novom všetci fungujú v režime OTP
V režime OTP do prevádzky zamestnávateľa môže vstúpiť len: kompletne očkovaný zamestnanec, zamestnanec, ktorý sa
preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní od odberu (napr. RT-PCR test,
LAMP test, antigénový test, nazálny test), alebo zamestnanec, ktorý toto ochorenie prekonal pred nie viac ako 180 dňami
a skutočnosť preukáže potvrdeným pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Kontrola dokladov
Zamestnávatelia sú povinní vstup na pracovisko podmieňovať režimom OTP a zabezpečiť pravidelné
kontroly dodržiavania tohto režimu. Zamestnanci sa pri vstupe preukážu digitálnym COVID preukazom EÚ,
ak je vydaný; alebo dokladom z testu/očkovania, na základe ktorého sa dá overiť identita preukazujúcej sa
osoby.

Odmietnutie vstupu na pracovisko
Pokiaľ sa zamestnanec odmietne preukázať potvrdením alebo nedodržiava iné opatrenia zamestnávateľ je
povinný odoprieť takejto osobe vstup na pracovisko.

Kto je kompletne očkovaná osoba?
osoba najmenej 14 a najviac 365 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou (Pfizer,
Moderna, AstraZeneca)
osoba najmenej 21 a najviac 365 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s
jednodávkovou schémou (Johnson&Johnson)
osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka
očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii
poslednej dávky

Testovanie
Zamestnanci, ktorí nie sú očkovaní a ani po prekonaní ochorenia COVID-19 sú pri vstupe povinní preukazovať sa
negatívnym výsledkom testu, ktorý nesmie byť starší ako týždeň. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť dostatok AG
testov a priestor na testovanie, osobu, ktorá bude za testovanie zodpovedať, ako aj samotnú likvidáciu testov. Osoba
zodpovedná za testovanie v danom podniku vedie evidenciu testovaných v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo
zamestnanca, dátum a výsledok testovania.

A kto to zaplatí?
Štát by mal následne, za obdobie piatich týždňov do konca roka, zamestnávateľom zakúpené testy spätne
preplatiť v januári. O finančnú náhradu budú môcť podľa predbežných informácii žiadať priamo Ministerstvo
hospodárstva SR/Sociálnu poisťovňu na základe výkazu o počte otestovaných zamestnancov.

Karanténa
Ak je osoba otestovaná na ochorenie COVID-19 s pozitívnym výsledkom AG testu, bezodkladne postupuje podľa
príslušných platných nariadení a vyhlášok, ktoré sú uvedené a aktualizované na tomto odkaze.

Užitočné odkazy a dodatočné informácie
Aktuálne informácie o núdzovom stave, jednotlivých opatreniach a platných výnimkách
nájdete tu: https://korona.gov.sk/
Doplňujúce otázky k testovaniu možno adresovať na e-mail: testovaniefiriem@mhsr.sk
Celé znenie vyhlášky č. 264/2021 ktorou ÚVZ SR nariaďuje dočasné opatrenie pre
vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, účinnej od 29.11.2021
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OMBEDZENIE ČINNOSTI PREVÁDZOK STRUČNE A JASNE

Najnovšia vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) dočasne obmedzuje prevádzku niektorých maloobchodných
prevádzok a služieb. Už od štvrtka (25.11.) do tých, ktoré ostávajú otvorené, smú vstúpiť len očkovaní, testovaní alebo tí, ktorí
prekonali ochorenie COVID-19. RÚZ Vám prináša prehľad toho najpodstatnejšieho, čo vyhláška 263/2021 V. v. ÚVZ SR prináša.

Nové pravidlá vstupu do prevádzky - otvorené prevádzky
fungujú v režime OTP
V režime OTP do prevádzky môže vstúpiť len: kompletne očkovaná
osoba, osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (RT-PCR test, LAMP
test), alebo 48 hodín (antigénový test) dní od odberu a osoby, ktoré
toto ochorenie prekonali pred nie viac ako 180 dňami a skutočnosť
preukážu potvrdeným pozitívnym výsledkom RT-PCR testu.

Kontrola dokladov
Prevádzkovatelia sú povinní vstup na pracovisko
podmieňovať režimom OTP a zabezpečiť pravidelné kontroly
dodržiavania tohto režimu. Zamestnanci sa pri vstupe
preukážu digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný;
alebo dokladom z testu/očkovania, na základe ktorého sa dá
overiť identita preukazujúcej sa osoby.

Všetci prevádzkovatelia zariadení maloobchodných
prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby musia:
a) umožniť vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch
prevádzky len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám
dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb min. 2 m;
neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ŤZP a
ich asistentov,
d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť
koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky
určenej pre zákazníkov; táto povinnosť neplatí pre:
1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov
nedosahuje 25 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže
nachádzať najviac 1 zákazník,
3. prevádzky podľa § 3,
4. zariadenia spoločného stravovania podľa § 2 ods. 2 písm. ad),
e) na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o
povinnosti dodržiavať opatrenia podľa tejto vyhlášky,
f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne
vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov
a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na
dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
g) v prípade zvolenia režimu OTP alebo OP:
1. viditeľne vyznačiť zvolený režim pri vstupe do prevádzky,
2. vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky
umožniť len zákazníkom vo zvolenom režime.

Zákaz sa nevzťahuje na:
prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne pre
indikovaných pacientov,
prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým
stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne
na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
predajne potravín, vrátane ambulantného predaja potravín,
predajne drogérie,
lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné
optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto
súčasťou predajne,
predajne novín a tlačovín,
predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je
možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo
reklamovať..,
zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na
diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení..,
predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové
služby,
prevádzky telekomunikačných operátorov, poštových,
bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových
služieb, práčovne a čistiarne, čerpacie stanice pohonných
hmôt a palív,
pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta
pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia,
vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,
prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a
iných vecí a zariadení,
taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 3,
advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov
konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov,
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
prevádzky kľúčových služieb, predajne obuvi, zberné dvory,
obchodné miesta sieťových odvetví, služby dlhodobého
ubytovania alebo karanténneho ubytovania,
predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb,
prevádzky, ktoré poskytujú liečebno-pedagogickú intervenciu
alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská so zabezpečeným
jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a
výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s
minimálnou vzdialenosťou 2 m,
niektoré zariadenia spoločného stravovania,
obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 4,
niektoré prevádzky poskytujúce služby krátkodobého
ubytovania, iba osobám v režime OTP,
prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon
hromadných podujatí..
Kompletný zoznam výnimiek zo zákazu nájdete vo vyhláške ÚVZ
SR č. 264/2021 § 2.

Celé znenie vyhlášky č. 263/2021 ktorou ÚVZ SR nariaďuje dočasné opatrenie pre
vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa, účinnej od 29.11.2021
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NOVÉ PODMIENKY HROMADNÝCH PODUJATÍ - "OP" A
"OTP" REŽIM STRUČNE A JASNE
Vyhláška č. 261/2021 ruší poslednú vyhlášku ÚVZ č. 258/2021, ktorou sa nariaďovali obmedzenia pre HP účinnú od
22.11.2021.Vyhláška ÚVZ č. 261/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam
hromadných podujatí je účinná od 25.11. a definuje 2 režimy, a to "OP" – očkovaní/prekonaní a "OTP" – očkovaní, testovaní,
prekonaní. RÚVZ môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Režim "OP":

Režim "OTP":

„O“ – osoba kompletne očkovaná je:
osoba najmenej 14 a najviac 365 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s
dvojdávkovou schémou (Pfizer, Moderna, AstraZeneca)
osoba najmenej 21 a najviac 365 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti
ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou (Johnson&Johnson)
osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19,
ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia
COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky
osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
„P“ – osoba, ktorá ochorenie COVID-19 prekonala je:
osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami – osoba musí vedieť
preukázať prekonanie COVIDu-19 pozitívnym výsledkom PCR testu, u detí do 12 rokov sa môže
prekonanie preukázať aj potvrdením od pediatra dieťaťa vydaného na základe pozitívneho AG
testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021,

„OTP“ –
očkovaní/prekonaní/testovaní:
osoba kompletne očkovaná, tak
ako je uvedené vyššie,
osoba, ktorá je schopná preukázať
sa negatívnym výsledkom
PCR/LAMP testu, ktorý nie je starší
viac ako 72 hod. od odberu alebo
negatívnym výsledkom AG testu,
ktorý nie je starší viac ako 48 hod.
od odberu,
osoba, ktorá prekonala COVID-19 v
období pred nie viac ako 180 dňami,
tak ako je uvedené vyššie.

Aké podujatia sa po novom môžu konať?
Všetkým FO a PO sa zakazuje usporadúvanie hromadných podujatí s výnimkou tých v súvislosti s výkonom práce (jedine v
režime OP, s maximálnou kapacitou 10 osôb); bohoslužieb, cirkevných/civilných sobášov, pohrebov a krstov; zasadnutí a
schôdzí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov.

Všetkým organizátorom sa nariaďuje dodržiavať protiepidemiologické opatrenia - § 3, napríklad:
pri vstupe: musí byť k dispozícii dezinfekcia, vstup a pobyt v mieste môže byť povolený len s prekrytými hornými
dýchacími cestami,
označenie priestorov: prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný priestor vyhradiť
a vyznačiť jeho vstup a výstup, musí tiež viditeľne vyznačiť, že v prípade HP v súvislosti s výkonom práce sa umožňuje
vstup len skupine OP
počas podujatia: častá dezinfekcia priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov je nutná
až dva týždne po skončení podujatia: je organizátor zároveň povinný uchovávať telefonický/emailový kontakt
návštevníkov. Po tom ich musí zničiť.

Kontrola dokladov a dodržiadania protiepidemických opatrení
Organizárotori sú povinní vstup na podujatie podmieňovať režimom OP/OTP a zabezpečiť pravidelné kontroly
dodržiavania tohto režimu. Účastníci sa pri vstupe preukážu digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný;
alebo dokladom z testu/očkovania, na základe ktorého sa dá overiť identita preukazujúcej sa osoby.

Odmietnutie vstupu na hromadné podujatie
Pokiaľ sa osoba odmietne preukázať potvrdením alebo nedodržiava iné opatrenia organizátor je povinný
odoprieť takejto osobe vstup na HP.

Užitočné odkazy a dodatočné informácie
Aktuálne informácie o núdzovom stave, jednotlivých opatreniach a platných výnimkách nájdete
na korona.gov.sk
Stiahnite si celé znenie vyhlášky ktorou ÚVZ SR nariaďuje dočasné obmedzenia pre
hromadné podujatia, účinnej od 29.11.2021
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NOVÉ PRAVIDLÁ: KDE NOSIŤ RESPIRÁTORY A RÚŠKA

v súvislosti so zavedením zákazu vychádzania bola zverejnená vyhláška ÚVZ SR č. 262/2021, ktorá zrušuje poslednú
vyhlášku ÚVZ č. 250/2021, ktorou sa nariaďovali opatrenia v súvislosti s prekrytím horných dýchacích ciest účinnú od
4.10.2021. ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.
Nové opatrenia sú účinné od 25.11.2021.

Prekrytie dýchacích ciest v interiéroch, v MHD a v taxi
Naďalej sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím
respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy,
taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.
Vyššie uvedená povinnosť sa nevzťahuje na:
deti do 6 rokov veku,
deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v
školskom zariadení
žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4
ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom a to v
rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, t.j. žiaci ZŠ, špeciálnych ZŠ a
prvých 4 ročníkov SŠ s osemročným vzdelávacím procesom sú od
zajtra povinní mať v školách respirátor alebo rúško/šál/šatku (viď
nižšie),
osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove
a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a
žiakov s poruchami autistického spektra,
osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk
vrátane akvaparkov.

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a
vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým
stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie,
sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať
podľa variantu A alebo B,
osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri
nakrúcaní dokumentárneho filmu,
tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného
stravovania,
čas nevyhnutný na úpravu tvárovej časti v zariadeniach starostlivosti o ľudské
telo

Povinnosť použiť respirátor je v určitých prípadoch možné nahradiť použitím rúška, šálu alebo šatky, napríklad v prípade:
žiakov v škole alebo v školskom zariadení, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by
nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami
zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Prekrytie dýchacích ciest v exteriéri
Prekrytie dýchacích ciest na verejnosti v exteriéroch:
Všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch sa nariaďuje prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa)
použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.
Vyššie uvedená povinnosť sa nevzťahuje na:
deti do 6 rokov veku,
deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v
jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov, - táto výnimka
neplatí pri hromadných podujatiach,
osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým
postihnutím,
osoby pri výkone športu,
fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu
fotografovania, - táto výnimka neplatí pri hromadných podujatiach,
osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a
účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,

tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane
akvaparkov,
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní
detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami
autistického spektra,
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní
žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho
postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym
postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne
ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.
deti do 6 rokov veku,
deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom
zariadení

Prečítajte si celé znenie vyhlášky ktorou ÚVZ SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinnej od 25.11.2021

#ZAMESTNÁVATELIA

@zamestnavatelia

@businessslovak

POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
podľa uznesenia vlády SR č. 695/2021, ktorým zamestnávateľ potvrdzuje, že nižšie
uvedený zamestnanec nemôže vzhľadom na povahu svojej práce vykonávať
túto prácu ako prácu z domácnosti
Zamestnávateľ
Obchodný názov:
IČO:
Sídlo:
Adresa prevádzky:
Kontakt (telefón, e-mail):
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:
Zamestnanec
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa obvyklého pobytu:
Miesto výkonu práce (*): Sídlo zamestnávateľa
Iné

Prevádzka zamestnávateľa

(uveďte adresu)

Pracovná doba (**):
Dôvod vylúčenia možnosti vykonávania práce z domácnosti:
Dátum vystavenia potvrdenia:

Podpis oprávnenej osoby za
zamestnávateľa

(*) V zmysle § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.: „V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so
zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú: ...
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),“.
(**) V zmysle § 43 ods. 2 Zákonníka práce: „Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa
odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to …. pracovný čas…. “. Viď. aj § 90 ZP (rozvrhovanie pracovného
času), 86 ZP (rovnomerné rozvrhnutie pracovného času), § 87 ZP (nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času),
§ 88 ZP (pružný pracovný čas), § 96 ZP (pracovná pohotovosť), § 97 ZP (práca nadčas).
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