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364/2020/1100-9

Príkaz GR č. 8/2020
(ďalej ako „príkaz“)
V súvislosti s aktuálnym nepriaznivým vývojom situácie chorobnosti na COVID-19 vydávam
príkaz generálneho riaditeľa v nasledovnom znení:
1. Každý zamestnanec je povinný:
- vyplniť/odpovedať na otázky COVID -19 dotazníka, ktorý je uverejnený na stránke
CVTI SR https://covid.cvtisr.sk/ (ďalej ako „dotazník“).
- odpovedať na otázky pravdivo podľa svojich vedomostí, vždy v pondelok, resp.
v jeho prvý pracovný deň v týždni. V dotazníku je nevyhnutné vyplniť aj kontaktné
údaje a poskytnúť také telefónne číslo, na ktorom bude zamestnanec k zastihnutiu,
- bezodkladne informovať svojho priameho nadriadeného v prípade ak bol v úzkom
kontakte s osobou nakazenou ochorením COVID-19, resp. osobou, u ktorej je
podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo žije v spoločnej domácnosti s osobou,
ktorá bola v úzkom kontakte s osobou nakazenou ochorením COVID-19,
- ostať v domácej izolácii, ak on alebo osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti
v posledných 7 dňoch navštívil/a krajinu, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia
UVZ SR označená ako riziková, a na tieto osoby sa nevzťahujú výnimky uvedené
v aktuálnych opatreniach UVZ SR,
- neodkladne informovať svojho priameho nadriadeného o nutnosti absolvovať
domácu izoláciu z akýchkoľvek dôvodov,
- v prípade objavenia sa príznakov (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu a
chuti) nevstupovať do priestorov CVTI SR, bez meškania telefonicky kontaktovať
lekára a príslušný RÚVZ, alebo požiadať o vyšetrenie, dodržiavať pokyny lekára,
o každej zmene informovať svojho priameho nadriadeného,
- počas domácej izolácie zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. prijímania osôb alebo
vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie) a zdržať sa akýchkoľvek
činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie. Domáca izolácia sa končí
uplynutím 10. dňa domácej izolácie alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky.
V prípade, ak zdravotný stav a pracovná náplň zamestnanca umožňuje vykonávať
prácu z domácnosti zamestnanca môže so súhlasom generálneho riaditeľa CVTI SR
a na základe pokynov svojho priameho nadriadeného tento zamestnanec
vykonávať prácu z domácnosti počas obdobia domácej izolácie,
- pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov CVTI SR preukázať svojmu priamemu
nadriadenému splnenie povinnosti absolvovať domácu izoláciu, ak takúto
povinnosť mal, a to predložiť k nahliadnutiu negatívny výsledok RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky
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alebo čestné vyhlásenie, že vykonal/absolvoval povinnú 10 –dňovú domácu
izoláciu,
vstupovať a pohybovať sa v priestoroch CVTI SR len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), pri každom vstupe do budovy si aplikovať
dezinfekciu na ruky a pokiaľ je možné zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m.

2. Každý riaditeľ sekcie/vedúci odboru je zodpovedný za kontrolu plnenia povinností
zamestnanca vypĺňať dotazník. Riaditeľom sekcie/vedúcim odboru bude umožnené
túto povinnosť - vypĺňanie dotazníka jeho podriadenými zamestnancami priebežne
kontrolovať.
3. Priamy nadriadený je povinný usmerňovať svojich podriadených zamestnancov
s konkrétnymi pokynmi ako ďalej postupovať a ako sa na pracovisku správať, resp. či
má v zamestnanec vykonať dobrovoľnú domácu izoláciu, v prípade, ak:
- na základe odpovedí v dotazníku bude vyhodnotené potenciálne riziko nakazenia
ochorením COVID-19 v priestoroch CVTI SR alebo
- ho zamestnanec informuje, že bol v úzkom kontakte s osobou nakazenou
ochorením COVID-19, resp. osobou, u ktorej je podozrenie na ochorenie COVID-19
- zamestnanec alebo osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti v posledných 7
dňoch navštívil/a krajinu, ktorá je v zmysle aktuálneho opatrenia UVZ SR označená
ako riziková, a na tieto osoby sa nevzťahujú výnimky uvedené v aktuálnych
opatreniach UVZ SR,
- ho zamestnanec informoval o nutnosti absolvovať domácu izoláciu z akýchkoľvek
dôvodov,
- sa u zamestnanca objavia príznaky (horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu a
chuti)
4. V prípade, ak sa preukáže, že zamestnanec:
- nevyplní dotazník jedenkrát a neposkytnutím predmetných informácií neohrozí
bezpečnosť a zdravie ostatných zamestnancov CVTI SR ide o menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnanec bude zamestnávateľom písomne
upozornený na možnosť výpovede v prípade ďalšieho porušenia pracovnej
disciplíny,
- dotazník nevyplní opätovne alebo nevyplní aj jedenkrát, ale neposkytnutím
predmetných informácií ohrozí bezpečnosť a zdravie ostatných zamestnancov CVTI
SR, resp. pri vypĺňaní zatají zreteľa hodnú skutočnosť (teda aspoň na jednu otázku
by odpovedal zamestnanec kladne), a/alebo
- v dotazníku vedome uvedenie nepravdivé alebo neúplné informácie a poskytnutím
nepravdivých/neúplných informácií ohrozí bezpečnosť a zdravie ostatných
zamestnancov CVTI SR, a/alebo
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opakovane nedodržuje pokyny priameho nadriadeného a ohrozí bezpečnosť
a zdravie ostatných zamestnancov CVTI SR a/alebo
mal povinnosť predložiť zamestnávateľovi v zmysle ustanovení tohto príkazu
potvrdenie negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným
v laboratóriách na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie a nepredloží
jeden z uvedených dokumentov alebo ich odmieta zamestnávateľovi predložiť
alebo zamestnávateľ dodatočne zistí, že uvedené informácie v čestnom vyhlásení
boli nepravdivé, a/alebo
je povinný vykonať izoláciu a túto izoláciu nedodržal/porušil, ide o závažné
porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ tomuto zamestnancovi odoprie
vstup do priestorov CVTI SR a v zmysle ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) zákona
Zákonníka práce môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer alebo
v zmysle § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce môže dať zamestnancovi výpoveď.

5. Tento Príkaz ruší a nahrádza Príkaz generálneho riaditeľa č. 6/2020 zo dňa
30.09.2020.
6. Príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom
a platí až do jeho zrušenia/odvolania.
V Bratislave, dňa 13. 10. 2020

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
generálny riaditeľ
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