Od 22. apríla 2020 je povolená organizácia zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov
a orgánov územnej samosprávy. Jedná sa o čiastočné uvoľnenie a len pre tento
účel
vyhlásené
hlavným
hygienikom
Slovenskej
republiky.
Od 7. mája 2020 je umožnená aj prítomnosť verejnosti za dodržadnia všetkých
ostatných povinností platných pre usporadúvanie zasadnutí a schôdzí a hygienických
opatrení.

Čo je nevyhnutné pri zasadnutiach a schôdzach zabezpečiť?














zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku
akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené
dychanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy
dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp.
zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v
objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a
nahradiť ich papierovými utierkami,
zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
a. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je
potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť
pracovisko,
b. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd,
následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
c. zákaz podávania rúk,
v prípade podávania stravy dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické
opatrenia;
v praxi to znamená, že personál musí mať osobné ochranné pracovné
prostriedky;
výdaj stravy je potrebné zabezpečiť tak, aby sa v jedálni nachádzal obmedzený
počet osôb a aby za stolom sedela jedna osoba; stoly rozmiestniť minimálne 2
m
od
seba;
príbor pre osobu zabaliť do papierovej vreckovky, aby nedošlo ku kontaminácii
ďaších príborov,
dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 m,
zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä
dotykovych plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných
predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné médiá, myš)
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Toto Opatrenie, ktoré umožňuje prítomosť verejnosti na zasadnutiach a schôdzach (PDF,
111 kB) dopĺňa Opatrenie o uvoľnení zákazu organizovania zasadnutí a schôdz (PDF, 163
kB) a pôvodné Opatrenie o zákaze hormadných podujatí (PDF, 334 kB).

