
                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 
    

   

 

 

 
Vec  

Príkaz generálneho riaditeľa JAVYS, a.s. – dodatokč. 2   
 

 
Vážený obchodný partner, 

 

s prihliadnutím na vývoj situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19, Vás informujeme 
o opatreniach, ktoré spoločnosť Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. (ďalej len „JAVYS, a.s.“), 

s účinnosťou od 28.8.2020 až do odvolania, prijíma a budú záväzné pre všetky osoby vstupujúce do 
priestorov JAVYS, a.s. 

 

Príkaz generálneho riaditeľa JAVYS, a.s. – JAVYS/PGR – 09/2020 
 Spoločnosť JAVYS, a.s. „Príkazom generálneho riaditeľa JAVYS, a.s. – JAVYS/PGR – 09/2020“ 

v znení jeho dodatkov č. 1 a 2, prijíma s účinnosťou od  28.8.2020 opatrenia na zabránenie prenosu 
a šírenia ochorenia COVID-19, ktorý Vám v prílohe tohto listu zasielame na oboznámenie. Žiadame Vás, 

aby ste s týmto príkazom generálneho riaditeľa JAVYS, a.s. preukázateľne oboznámili všetkých Vašich 

zamestnancov, subdodávateľov, obchodných partnerov a osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosti 
JAVYS, a.s. poskytujete služby a práce, a ktoré budú vstupovať do priestorov JAVYS, a.s. 

  
Meranie telesnej teploty a vizuálna kontrola zdravotného stavu 

Meranie telesnej teploty sa bude vykonávať všetkým osobám, ktoré budú vstupovať do 
priestorov JAVYS, a.s. Informujte všetkých Vašich zamestnancov, subdodávateľov, obchodných 

partnerov a osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosti JAVYS, a.s. poskytujete služby a práce, že v 

prípade, ak v rámci merania telesnej teploty bude zistená zvýšená teplota, t.j. telesná teplota nad 37,5 
°C, nebude im umožnený vstup do priestorov JAVYS, a.s. 

 
Čestné vyhlásenie vedúceho prác a  pracovnej skupiny 

Každý vedúci prác a pracovnej skupiny dodávateľských organizácií bude povinný vyplniť čestné 

vyhlásenie, v ktorom deklaruje že členovia pracovnej skupiny subjektívne nemajú pocit zhoršeného 
zdravotného stavu, necestovali v poslednom období do krajín, ktoré sú rizikové z pohľadu prenosu 

nákazy COVID-19 a neboli v kontakte s osobou, ktorá má pozitívny výsledok testu na COVID-19. 
Osobám, ktoré nesplňujú uvedené podmienky nesmie byť umožnený vstup na pracovisko a musia byť 

odoslané na lekárske vyšetrenie.  
V súvislosti s vyššie uvedeným Vás žiadame, aby ste Vašich zamestnancov, subdodávateľov, 

obchodných partnerov a osoby, prostredníctvom ktorých spoločnosti JAVYS, a.s. poskytujete služby 

a práce, inštruovali, aby rešpektovali opatrenie vyplývajúce z príkazu GR JAVYS a.s. č. 09/2020. 
Čestné vyhlásenie tvorí prílohu tohto listu a taktiež je dostupné na webovej stránke spoločnosti 

JAVYS, a.s., www.javys.sk. 
 

Povinnosť nosiť ochranné rúška alebo respirátory 

 Všetky osoby vstupujúce do priestorov JAVYS, a.s. a pohybujúce sa v interiéroch objektov  
JAVYS, a.s. sú povinné nosiť ochranné rúška alebo respirátory.  

 

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 

Tomášikova 22 
821 02  Bratislava 

 

http://www.javys.sk/


Zákaz dovozu súkromných zásielok tovaru do priestorov JAVYS, a.s. 

 Zakazuje sa objednávanie, dovoz a preberanie súkromných zásielok tovaru. Zákaz platí bez 
výnimky, a to pre zamestnancov JAVYS a.s., ako aj pre zamestnancov obchodných partnerov JAVYS, 

a.s. a ich zmluvných partnerov. 
 

Zákaz návštev v priestoroch JAVYS, a.s.  

 Zakazujú sa všetky návštevy v priestoroch JAVYS, a.s., s výnimkou návštev pre generálneho 
riaditeľa a riaditeľov divízií v sídle spoločnosti v Bratislave za podmienky, že budú vopred zo strany 

generálneho riaditeľa a riaditeľov divízií dohodnuté resp. odsúhlasené. 
 

V nadväznosti na vyššie uvedené Vás žiadame, aby ste všetky tieto opatrenia rešpektovali a 
riadili sa nimi, keďže v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy SR, je každý povinný počínať si tak, aby 

nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.  

 
Spoločnosť JAVYS, a.s. prijíma tieto opatrenia na ochranu zdravia všetkých osôb vstupujúcich 

do priestorov JAVYS, a.s., predchádzanie škodám a zabezpečenia kontinuity činností a poslania 
spoločnosti JAVYS, a.s. Uvedomujeme si, že prijaté opatrenia určitým spôsobom znížia Váš komfort 

a zvýšia administratívnu záťaž, ale z pohľadu posledného vývoja v šírení ochorenia COVID-19 

považujeme prijatie uvedených opatrení za prioritné  z pohľadu ochrany života a zdravia personálu, 
ktorý vykonáva činnosti v spoločnosti JAVYS a.s.  

 
Veríme, že na základe vzájomnej spolupráce dôvery a vzájomného rešpektovania sa, budeme 

spoločne schopní túto situáciu zvládnuť a pokračovať v našej vzájomnej spolupráci v štandardných 
podmienkach.                                               

 

 
 

Prílohy  
príkaz generálneho riaditeľa JAVYS, a.s. – JAVYS/PGR – 09/2020“ v znení jeho dodatkov č. 1 a 2, 

čestné vyhlásenie vedúceho prác a pracovnej skupiny 

 
 

 
 

 

 
 

 
      

      
 

Podpis príslušného riaditeľa divízie 

 

 

 


