odbor krízového manažmentu
a bezpečnosti
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Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
Úradu samosprávneho kraja

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
10567/2020-M_OKMB
10888/2020

Vybavuje/linka
Mgr. Drobný Ľ.
02/2046 3213

Bratislava
28.2.2020

Vec: Žiadosť o zabezpečenie informovania pracovníkov a klientov sociálnych zariadení vo
svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti v oblasti ochrany pred výskytom a šírením
koronavírusu
Vážená pani riaditeľka,
Vážený pán riaditeľ,
vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“) je podľa § 4, ods.1, písm. i., zákona č.
179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“) subjektom hospodárskej
mobilizácie.
Podľa § 2 ods. 1, zákona č. 179/2011 Z. z. sa hospodárskou mobilizáciou rozumie
súbor hospodárskych činností a organizačných činností a opatrení vykonávaných v období
krízovej situácie alebo pripravovaných a vykonávaných v stave bezpečnosti.
V zmysle § 17 ods. 1, vykonáva VÚC opatrenia hospodárskej mobilizácie ako
prenesený výkon štátnej správy.
Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie
informovania pracovníkov a klientov sociálnych zariadení vo Vašej zriaďovateľskej
a územnej pôsobnosti o preventívnych opatreniach individuálnej a kolektívnej ochrany
pred výskytom a šírením koronavírusu.
Individuálna ochrana:
1. dodržiavanie zásad osobnej hygieny, časté umývanie rúk mydlom a vodou,
2. používanie dezinfekčného prostriedku na ruky,
3. nedotýkajte sa tváre (oči, nos, ústa) neumytými rukami,
4. zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a
následne ju zahoďte do koša.
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Ďalšie vhodné opatrenia:
1. mäso a vajíčka dôkladne prevarte,
2. zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami.
Zvyšovanie odolnosti organizmu môžeme docieliť aj dodržiavaním zásad zdravého
životného štýlu, medzi ktoré patrí:
1. správna výživa s dostatkom ovocia, zeleniny a tekutín,
2. dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu,
3. otužovanie a dostatok odpočinku.
Kolektívna ochrana:
1. časté a účinné vetranie,
2. zabezpečovať dôkladnú dezinfekciu pri upratovaní, hlavne dezinfekciu kľučiek,
zábradlí, tlačidiel vo výťahoch a pod.,
3. dezinfekčné gély.
V prípade vyskytnutia sa predmetného ochorenia v niektorom sociálnom zariadení
na území Vášho VÚC žiadame o bezodkladné informovanie riaditeľa odboru krízového
manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky Ing. Jána HUDÁKA, PhD. na tel. č. + 421908 757 583, email
jan.hudak@emloyment.gov.sk .
S pozdravom
Ing. Ján Hudák, PhD.
riaditeľ
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ROZDEĽOVNÍK

1/

riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

2/

riaditeľ Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská ul. č. 16,
820 05 Bratislava

3/

riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice

4/

riaditeľ Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava

5/

riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusová 2A, 949 01 Nitra

6/

riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

7/

riaditeľ Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

8/

riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, ul. Janka Kráľa 9, 974 01
Banská Bystrica
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