
Stredná odborná škola obchodu a     služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany  

Opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia  horných dýchacích
ciest v interiéri školy a školského zariadenia, v exteriéri školy a školského zariadenia

a na hromadných podujatiach organizovaných školou. 

1. Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri školy alebo školského zariadenia: 

Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade
s Vyhláškou č.  250 Úradu verejného zdravotníctva  SR,  ktorou sa nariaďujú  opatrenia  pri
ohrození   verejného  zdravia  k povinnosti  prekrytia  horných  dýchacích  ciest  sa  všetkým
osobám  nariaďuje  riadne  prekrytie  horných  dýchacích  ciest  (nos  a ústa)  použitím
respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej
dopravy,  taxislužbách  alebo  inej  preprave  s osobami,  ktoré  nie  sú  členmi  spoločnej
domácnosti.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest sa nevzťahuje na  :  

- osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,

- zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,

- čas potrebný na  konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného stravovania
(reštaurácia Semafor),

-  čas  nevyhnutný  na  úpravu  tvárovej  časti v zariadeniach  starostlivosti  o ľudské  telo
(kaderníctvo a kozmetika)

Použitie  respirátora  možno nahradiť použitím inej preventívnej  ochrannej pomôcky, a to
použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade: 

-   žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

-  pedagogických  zamestnancov  a  odborných  zamestnancov  v  rámci  výchovno-
vzdelávacieho procesu,

-   osôb,  ktoré  sa  nachádzajú  na  verejnosti  vo  všetkých  priestoroch  interiérov  budov,
prostriedkoch  verejnej  dopravy,  taxislužbách  alebo  inej  preprave  s osobami,  ktoré  nie  sú
členmi  spoločnej  domácnosti,  a to  v územných  obvodoch  okresov  v stupni  Monitoring
(zelená  farba)  alebo  v stupni  Ostražitosť  (oranžová  farba)  podľa  Alert  systému  pre
monitorovanie  vývoja  epidémie  a prijímanie  protiepidemických  opatrení  v závislosti  od
intenzity  šírenia  
SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“).

2. Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri školy alebo školského zariadenia

Podľa  §  48  ods.  4  písm.  r)  zákona  sa  všetkým  osobám  na  verejnosti  v  exteriéroch
nachádzajúcim sa  v  územných  obvodoch okresov v  2.   (bordový okres)  alebo  3.  stupni
ohrozenia (čierny okres)  podľa COVIDAUTOMAT-u nariaďuje riadne prekrytie horných



dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky,
a to rúška, šálu alebo šatky.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri sa nevzťahuje na:

- osoby pri výkone športu

- osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti,
vzdialené viac ako 2 metre

3. Prekrytie horných dýchacích ciest na hromadných podujatiach

Podľa  §  48  ods.  4  písm.  r)  zákona  sa  všetkým  osobám  nachádzajúcim  sa  v územných
obvodoch okresov v stupni Monitoring (zelený okres) , v stupni Ostražitosť (oranžový okres)
alebo  v  1.  stupni  ohrozenia  (červený  okres)   podľa  COVID  AUTOMAT-u  nariaďuje  
riadne  prekrytie  horných  dýchacích  ciest  (nos  a  ústa)  použitím  respirátora  alebo  inej
preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach.

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na hromadných podujatiach sa nevzťahuje na:

- osoby pri výkone športu

Stredná odborná škola na základe vyššie uvedených platných predpisov  odporúča  žiakom
a zamestnancom  školy  vstup  do  budovy  školy  s  riadne  prekrytými  hornými  dýchacími
cestami (nos a ústa) použitím respirátora a iba vo výnimočných prípadoch použiť rúško, šál
alebo šatku.

Na školských pracoviskách - v reštaurácii Semafor , v kaderníctve a kozmetike pri úkonoch,
kde dochádza k styku so zákazníkmi (jedáleň reštaurácie Semafor, kaderníctvo a kozmetika)
dôrazne odporúča  prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora.

V Piešťanoch, 11.10.2021

                                                                              Ing. Anna Zálešáková
                                                                               riaditeľka školy


