PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

HYGIENICKÉ OPATRENIA

NOSENIE RÚŠOK
V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM
KORONAVÍRUSU - II. VLNA
V Košiciach, dňa 02.09.2020
Opatrením vydaným Úradom verejného zdravotníctva SR dňa 28.8.2020, platným od 2.9.2020 sa aktualizuje
povinnosť nosenia rúšok.
Nosenie rúška v exteriéri je dobrovoľné, no stále odporúčané a to najmä v prípadoch, ak nie je možné dodržať
minimálne 2 metre odstup od cudzích osôb.
Naďalej platí povinnosť nosiť rúška všade v interiéroch mimo svojho bydliska pre všetky osoby na území
Slovenskej republiky. Táto povinnosť platí aj v prípade nosenia výdychového respirátora, ktorý musí byť taktiež
prekrytý rúškom.
V opatrení naďalej ostávajú nasledovné výnimky:
•
deti do 3 rokov veku,
•
osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
•
vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na
prepravu osôb,
•
žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej
spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
•
poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,
•
deti v interiéri materskej školy a jaslí,
•
osoby pri výkone športu,
•
fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
•
osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
•
deti pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
•
účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní
umeleckého výkonu,
•
osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
•
účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci
lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
•
zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb
vzdialení minimálne 2 metre, alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.
Nižšie uvedené výnimky a opatrenia budú platiť 2 týždne, to znamená: od 2. septembra 2020 od 06:00 do 14.
septembra 2020 18:00.
POZOR! Od 2.9. 2020 sa ruší výnimka nosenia rúšok u:
•
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov(napr. asistent učiteľa alebo špeciálny
pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
•
žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
•
osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými
ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. To znamená, že od 2.9.
2020 musia mať aj osoby s týmito ochoreniami prekryté horné dýchacie cesty.
Výnimky z nosenia rúšok po novom pribudnú u:
•
žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu (ak tieto
deti budú rúško na tvári akceptovať, jeho nosenie jednoznačne odporúčame)
•
žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
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