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Preventívne opatrenia pre minimalizáciu šírenia ochorenia COVID – 19 

v podmienkach spoločnosti JAVYS, a.s. 

 

 
1. ÚVOD 

 
V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19 bol v JAVYS a.s. zvolaný Krízový štáb, na 

ktorom boli prijaté ďalšie opatrenia, ktoré  predstavujú súbor príkazov, pokynov, odporúčaní, usmernení a 

informácií, s ktorými je každá osoba vstupujúca do priestorov spoločnosti JAVYS, a.s., povinná sa 

oboznámiť a tieto dodržiavať. Pod pojmom vstupujúca osoba sa myslí každá osoba vstupujúca do priestorov 

JAVYS a.s..  

 

Mimoriadne opatrenia sú doplnkovými opatreniami a odporúčaniami k platnej a účinnej internej riadiacej 

dokumentácii spoločnosti JAVYS, a.s., s ktorou sa oboznamujú všetci zamestnanci spoločnosti JAVYS, a.s. 

  

Všetky potrebné informácie sú v závislosti od vývoja situácie priebežne aktualizované na intranete a webovej 

stráne spoločnosti JAVYS, a.s. Informácie súvisiace s ochorením COVID-19 sú taktiež dostupné na 

webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších verejne dostupných informačných zdrojoch. 

Užitočné informácie : 

 
 Prevencia pred ochorením COVID-19 (pdf) 

 Čo robiť ak ste chorý (pdf) 

 Postup: Ako nosiť a odstrániť tvárové rúško (pdf) 

 Ako zaobchádzať s látkovým rúškom (pdf) 

 Postup: Dôkladne umyté ruky ochránia zdravie 

 Postup: Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii 

 Informácia pre fajčiarov v súvislosti s COVID-19 

 COVID-19: Informácia k upratovaniu spoločných priestorov v bytovom dome 

 Stanovisko: Ako nakladať s komunálnym odpadom (použité rúška) 

 Stanovisko k možnému prenosu nového koronavírusu pitnou vodou 

 COVID-19: Udržte si fyzickú aktivitu aj počas karantény 

 Pitie alkoholu nechráni pred COVID-19 a môže byť nebezpečné 

 Deti a karanténa v čase pandémie COVID-19 

 Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody 

 Odporúčania ÚVZ SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu pri predaji potravín, pokrmov a nápojov 
 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153  

 

 

V JAVYS a.s. neevidujeme žiaden potvrdený prípad výskytu ochorenia COVID-19. 

 

2. ODPORUČENIE 

 
Spoločnosť JAVYS, a.s. odporúča všetkým zamestnancom spoločnosti JAVYS, a.s., s osobitým dôrazom na 

zamestnancov pracujúcich v kontrolovanom pásme, aby sa v záujme ochrany zdravia vlastného i ostatných 

vyhýbali akýmkoľvek miestam, priestorom, podujatiam, situáciám a pod., pri ktorých je pravdepodobný 

výskyt väčšieho počtu osôb. Zároveň vyzývame všetkých zamestnancov spoločnosti JAVYS, a.s. aby 

rešpektovali opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, na dôsledné používanie dezinfekcie rúk a 

dodržiavanie osobnej hygieny vo všetkých priestoroch JAVYS a.s.  Pevne veríme, že na základe vzájomnej 

spolupráce a koordinácie postupov, dokážeme minimalizovať možnosť výskytu nákazy v spoločnosti 

JAVYS, a.s. s tým, že mimoriadnu pozornosť budeme v nasledujúcom období venovať najmä miestam, kde 

je predpokladaný výskyt väčšieho počtu osôb, najmä teda vo vstupných priestoroch do spoločnosti JAVYS, 

a.s., hygienickým slučkám, ako aj samotným miestam výkonu prác. Krízový štáb spoločnosti JAVYS, a.s. 

v tejto súvislosti prijal viacero opatrení,  zameraných na zabezpečenie maximálnej možnej ochrany zdravia 

osôb vstupujúcich a nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti JAVYS, a.s. 

http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/UVZ_Covid19_Co_Vediet.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Co_robit_ak_ste_chory_COVID-19.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Ruska_navod_letak.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/letaky/Letak_fakty_o_rusku.pdf
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4059:covid-19-dokladne-umyte-ruky-ochrania-zdravie&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4092:o-robi-ano-nerobi-vndomacej-izolacii&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4160:-informacia-pre-fajiarov-v-suvislosti-s-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4191:covid-19-informacia-k-upratovaniu-spolonych-priestorov-v-bytovom-dome&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4123:covid-19-stanovisko-k-iadosti-o-usmernenie-pre-samospravy-pri-nakladani-s-komunalnym-odpadom&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4113:stanovisko-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-k-monemu-prenosu-noveho-koronavirusu-sars-cov-2-pitnou-vodou&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4211:uvz-sr-udrte-si-fyzicku-aktivitu-aj-poas-karanteny&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4218:uvz-sr-pitie-alkoholu-nechrani-pred-ochorenim-covid-19-anmoe-by-nebezpene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4273:deti-ankarantena-vnase-pandemie-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4142:odporuanie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pre-dodavateov-pitnej-vody&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4112:odporuania-uvz-sr-na-zabranenie-irenia-noveho-koronavirusu-sposobujuceho-ochorenie-covid-19-pri-predaji-potravin-pokrmov-a-napojov&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
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3. PREVENTÍVNE OPATRENIA 

 
Preventívne opatrenia v spoločnosti JAVYS, a.s. sú premietnuté do Dodatku č. 2 k príkazu  generálneho 

riaditeľa JAVYS/PGR - 09/2020 a do zápisu z porady generálneho riaditeľa spoločnosti JAVYS a.s. konanej 

dňa 25.8.2020.  Cieľom opatrení spoločnosti JAVYS, a.s. na zabránenie prenosu a šírenia ochorenia COVID 

– 19 je minimalizovať riziko šírenia ochorenia COVID-19.  Príkaz generálneho riaditeľa vrátane jeho 

dodatkov  je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti JAVYS, a.s., ako aj pre všetky osoby 

vstupujúce do priestorov JAVYS, a.s., a tento Príkaz generálneho riaditeľa bol zaslaný všetkým zmluvným 

partnerom spoločnosti JAVYS, a.s. na oboznámenie. K najdôležitejším opatreniam patrí: 

 

Meranie telesnej teploty  

 
Pri každom vstupe do priestorov spoločnosti JAVYS, a.s. je každá vstupujúca osoba povinná strpieť meranie 

telesnej teploty, po vyhodnotení ktorého je následne rozhodnuté o tom, či takejto osobe bude vstup povolený 

alebo zamietnutý. Odmietnutie povinnosti strpieť meranie telesnej teploty bude automaticky považované za 

dôvod, na základe ktorého bude vstupujúcej osobe zamietnutý vstup do priestorov spoločnosti JAVYS, a.s. 

 

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby vstupujúce do objektu 636:V1 „Centrum vyraďovania JE V1“ 

a osoby vstupujúce do objektu 632a „Administratívna budova JESS, a.s.“ a budovy „Zdravotného strediska“. 

Odporúčame vstupujúcim osobám, aby si svoju telesnú teplotu individuálne v rámci prevencie zmerali ešte 

pred príchodom do priestorov spoločnosti JAVYS, a.s. a pokiaľ telesná teplota pri tomto kontrolnom meraní 

presiahne 37,5 stupňa, túto skutočnosť nahlásili svojmu vedúcemu zamestnancovi a e-mailom na adresu 

vstupy@javys.sk. Po nahlásení zdravotných problémov resp. zvýšenej telesnej teploty vopred, bude v rámci 

preventívnych opatrení zo strany JAVYS, a.s. dočasne zablokovaná IK s tým, že k jej odblokovaniu bude 

pristúpené po ústupe zdravotných problémov, resp. po prvom ďalšom negatívnom meraní telesnej teploty.  

Povinnosť ochrany dýchacích ciest 

 
Žiadame všetky osoby vstupujúce do priestorov spoločnosti JAVYS, a.s., aby v interiéroch objektov 

používali prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ako sú rúška, respirátory alebo iné vhodné ochranné 

pomôcky, napríklad šatky, šály, atď. V prípade, ak vstupujúca osoba nebude mať chránené dýchacie cesty 

alebo odmietne použiť ochranu dýchacích ciest, nebude jej umožnený vstup do spoločnosti JAVYS, a.s.   

 

Dezinfekcia 

 
Na osobných vrátniciach a všetkých miestach, ktoré boli identifikované ako rizikové, z dôvodu vysokej 

koncentrácie osôb, sú zabezpečené a pripravené prostriedky pre osobnú dezinfekciu, ktoré sú určené 

k dezinfekcii rúk. 

 

Zároveň dávame do pozornosti skutočnosť, že dôkladná hygiena rúk je tým prvým a najdôležitejším, čo 

môžeme v boji s novým koronavírusom robiť. V kontexte uvedeného, vždy uprednostnite dôkladné umytie 

rúk po každom návrate z vonkajšieho prostredia, pri akomkoľvek pocite nečistých rúk, po ceste v dopravnom 

prostriedku, pred konzumáciou jedla, po každom použití toalety, po manipulácii s odpadom a odpadovým 

košom, atď.  

 

Dezinfekcia pracovísk a priestorov 

 
Spoločnosť JAVYS, a.s. zabezpečuje zvýšenie frekvencie dezinfekcie pracovísk a priestorov, ktoré by mohli 

byť potenciálne kontaminované, najmä priestorov, kde je vysoká koncentrácia osôb a predmetov, kde 

existuje zvýšené riziko šírenia nákazy (kľučky dverí, toalety, vypínače, obslužné zariadenia, atď.). 

 

 

 

mailto:vstupy@javys.sk
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Organizácia práce 

 
Zakazujú sa akékoľvek návštevy v priestoroch JAVYS, a.s. Výnimku môže udeliť generálny riaditeľ 

spoločnosti JAVYS, a.s. Do priestorov spoločnosti JAVYS, a.s. sa vstupuje len za účelom plnenia 

pracovných povinností a na výkon prác, dodávku služieb a tovarov s tým, že pobyt v priestoroch spoločnosti 

JAVYS, a.s. je obmedzený na nevyhnutne potrebný čas.  

 

 

4. VŠEOBECNÉ OPATRENIA 
 

Organizovanie porád a pracovných stretnutí 

  
Zakazuje sa v priestoroch JAVYS, a.s. organizovať porady a pracovné stretnutia s väčším počtom ako 10 

účastníkov. Žiadame Vás, aby ste svoju činnosť koordinovali tak, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu viac 

ako 10 osôb na jednom mieste resp. v jednej miestnosti.  

 

V rámci komunikácie je potrebné využívať prednostne telefonickú a e-mailovú formu komunikácie, ak to 

povaha prác alebo poskytovaných služieb dovoľuje, v prípade ak nie, je potrebné komunikovať s použitím 

prekrytia horných dýchacích ciest udržiavať dostatočný odstup. 

 

Ostatné opatrenia 
 

Počas prestávok, najmä fajčiarskych, je potrebné dodržiavať vyššie uvedené pravidlá – odstup medzi 

osobami a taktiež zákaz koncentrácie viac 10 osôb na jednom mieste resp. priestore vyhradenom na 

prestávku. 

 

5. ZÁVER 

 
Prispievať k znižovaniu rizika nákazy môže každý z nás, a to najmä osobnou zodpovednosťou 

a dodržiavaním pravidiel. Iba v takom prípade môže aktívny a včasný prístup spoločnosti prinášať výsledky. 

 

Chceme všetkým zamestnancom a zmluvným partnerom poďakovať za konštruktívny prístup k riešeniu 

situácie spojenej so šírením koronavírusu. Robíme maximum na ochranu zdravia všetkých zamestnancov, 

ako aj dodávateľov spoločnosti JAVYS a.s. Prijímame opatrenia, ktoré sú primerané k aktuálnej situácii 

v šírení ochorenia COVID-19. 

 

Na zvládnutie takéhoto stavu je nevyhnutná vysoká osobná zodpovednosť každého jednotlivca, 

koordinovaný a systematický postup všetkých, ako aj disciplína pri dodržiavaní pravidiel. Veríme, že tento 

rozvážny a zodpovedný prístup preukážeme a zabezpečíme efektívne dodržiavanie pravidiel. 

 

Uvedomujeme si, že dnes neexistujú žiadne opatrenia, ktoré by úplne eliminovali riziko nákazy, potrebujeme 

však urobiť maximum pre ochranu zdravia svojich zamestnancov, ako aj zamestnancov našich zmluvných 

partnerov.   

 

Spoločnosť JAVYS, a.s. naďalej sleduje vývoj epidemiologickej situácie a je pripravená prijať ďalšie 

opatrenia pri nepriaznivom vývoji situácie.  

 

 

V Bratislave, 

dňa :  26.08.2020  


