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PANDEMICKÝ PLÁN 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

 
Cieľ Pandemického plánu 

Cieľom Pandemického plánu Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne 

pre prípad pandémie (ďalej len „pandemický plán“) je zabezpečenie 

pripravenosti organizácie na pandémiu akútnych respiračných ochorení (ďalej 

len „pandémia“), stanovenie úloh organizácie pri príprave na pandémiu a v čase 

vyhlásenej pandémie. 

 
Základné pojmy 

Epidémia – nahromadenie ochorení vyvolaných v pomerne krátkom čase na 

ohraničenom mieste tým istým pôvodcom nákazy. Pomerne krátky čas sú 

zvyčajne dva priemerné inkubačné časy. 

Izolácia – zabránenie prenosu vysoko-kontagióznych alebo vysoko-virulentných 

infekcií, ktoré sa môžu šíriť vzduchom aj kontaktom. 

Kontakt – osoba alebo zviera, ktoré boli v takom vzťahu k infikovanej osobe 

alebo ku zvieraťu alebo ku kontaminovanému prostrediu, v ktorom mali 

príležitosť získať infekciu. 

Nosič – osoba alebo zviera, v organizme ktorého je prechovávaný špecifický 

infekčný agens za neprítomnosti poznateľného klinického ochorenia, pričom 

tento organizmus je potenciálnym prameňom pôvodcu nákazy. 

Obdobie nákazlivosti – časový interval, počas ktorého možno infekčný agens 

preniesť priamo alebo nepriamo z infikovanej osoby na inú osobu, z 

infikovaného zvieraťa na človeka alebo z infikovanej osoby na zviera. 

Očkovanie (vakcinácia) – aplikácia očkovacích látok (vakcín) s cieľom 

navodiť aktívnu špecifickú imunitu. 

Ohnisko nákazy – lokalita, v ktorej prebieha proces šírenia nákazy. 

Pandémia – rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky 

bez ohraničenia v 

mieste, pričom býva postihnuté veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území. 

Protiepidemiologické opatrenia – cielené opatrenia na predchádzanie vzniku 

alebo potlačenie už vzniknutých nákaz. 

Úzky kontakt – Osoba v úzkom kontakte je definovaná ako: 

a) osoba, ktorá bez ochranných pomôcok mala osobný kontakt s prípadom 

COVID-19 do 2 metrov a viac ako 15 minút; za úzky kontakt môžeme 
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považovať aj starostlivosť o osobu, spoločné bývanie, návštevy, spoločné 

čakárne u lekára alebo iné miestnosti, kde sa objavil 

prípad COVID-19, 

b) osoba, ktorá má priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-19 

(napr. kašľaním). 

 
Pandemický plán 

Pandemický plán je schválený Pandemickou komisiou vlády Slovenskej 

republiky v zmysle článku 3 písm. a) Štatútu Pandemickej komisie vlády 

Slovenskej republiky. 

  

1. fáza (zhoršenie epidemiologickej situácie v krajine a postupné narastanie 

infikovaných osôb a zvyšovanie počtu hospitalizovaných) • dezinfekcia 

rúk pri vstupe do organizácie (vo vstupe - zamestnanci a návštevy; 

umiestnenie informačných letákov nad všetky dezinfekčné dávkovače na 

ruky a ich pravidelné dopĺňanie); • meranie teploty návštevníkom i 

zamestnancom pri vstupe do organizácie  

(pri zvýšenej teplote – nad 37,2° C) - je potrebné zamestnanca poslať 

domov do domácej izolácie a poučiť ho, aby kontaktoval svojho 

ošetrujúceho lekára a následne vás informoval o postupe, aký zvolil jeho 

všeobecný lekár. Po opustení pracoviska zamestnancom, ktorý je 

podozrivý z nákazy, je potrebné zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu 

priestorov, najmä tých, v ktorých sa pohyboval. • nosenie rúšok alebo 

respirátorov v interiéri organizácie pri styku s návštevníkmi; • 

dezinfikovanie kľučiek, pracovných stolov, klávesníc a pomôcok na 

pracovisku, pravidelné a dostatočné vetranie (najmä v miestnostiach, kde 

prebiehajú pracovné stretnutia); • využívanie výlučne zasadacích 

miestností pri pracovných stretnutiach a dodržiavanie rozostupov medzi 

jednotlivcami najmenej 2 metre a to tak pri vstupovaní, rokovaní ako aj 

pri opúšťaní miestnosti; pred zasadnutím dezinfekcia rúk, nasadenie rúška 

prípadne hygienických rukavíc; 

2. fáza (ďalšie zhoršovanie epidemiologickej situácie v krajine a ďalší nárast 

infikovaných osôb i počet hospitalizovaných) • dezinfekcia rúk pri vstupe 

do organizácie (vo vstupe - zamestnanci a návštevy; • meranie teploty 

návštevníkom i zamestnancom pri vstupe (pri zvýšenej teplote - nad 37,2° 

C) - je potrebné zamestnanca poslať domov do domácej izolácie a poučiť 

ho, aby kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára a následne vás informoval 

o postupe, aký zvolil jeho všeobecný lekár.  

Po opustení pracoviska zamestnancom, ktorý je podozrivý z nákazy, je 

potrebné zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov, najmä tých, v 

ktorých sa pohyboval. • úprava (skrátenie) stránkových hodín organizácie 

a cestou internetovej stránky organizácie odporúčanie elektronickej, 

mailovej a telefonickej formy komunikácie verejnosti so zamestnancami 



organizácie; • obmedzenie pracovných ciest zamestnancov len na 

nevyhnutne nutné cesty nestrpiace odklad; • nosenie rúšok alebo 

respirátorov v interiéri organizácie pri styku s návštevníkmi; • 

dezinfikovanie kľučiek, pracovných stolov, klávesníc a pomôcok na 

pracovisku, pravidelné a dostatočné vetranie (najmä v miestnostiach, kde 

prebiehajú pracovné stretnutia); • využívanie výlučne zasadacích 

miestnosti pri pracovných stretnutiach a dodržiavanie rozostupov medzi 

jednotlivcami najmenej 2 metre a to tak pri vstupovaní, rokovaní ako aj 

pri opúšťaní miestnosti; pred zasadnutím dezinfekcia rúk, nasadenie rúška 

prípadne hygienických rukavíc; • zo strany vedúcich organizačných 

zložiek úradu potreba informovania sa o mieste pobytu svojich 

zamestnancov počas čerpania dovolenky; v prípade návštevy rizikových 

krajín je nutné zvážiť a odporučiť týmto zamestnancom prácu z domu 

najmenej počas dvoch dní po ich návrate z dotknutej krajiny a to za 

účelom sledovania zdravotného stavu - príznakov COVID-19, akými sú 

horúčka, suchý kašeľ, bolesť hrdla, únava...); 

3. fáza (núdzový stav na území SR – ďalšie zhoršovanie epidemiologickej 

situácie v krajine a ďalší nárast infikovaných osôb i počet 

hospitalizovaných) • dezinfekcia rúk pri vstupe do organizácie (vo 

vstupe); • meranie teploty zamestnancom pri vstupe do organizácie (pri 

zvýšenej teplote - nad 37,2° C) - je potrebné zamestnanca poslať domov 

do domácej izolácie a poučiť ho, aby kontaktoval svojho ošetrujúceho 

lekára a následne vás informoval o postupe, aký zvolil jeho všeobecný 

lekár. Po opustení pracoviska zamestnancom, ktorý je podozrivý z 

nákazy, je potrebné zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov, najmä 

tých, v ktorých sa pohyboval. • zrušenie stránkových dní organizácie a 

cestou internetovej stránky organizácie odporúčanie elektronickej, 

mailovej a telefonickej formy komunikácie verejnosti so zamestnancami 

organizácie; • zrušenie pracovných ciest zamestnancov; • nosenie rúšok 

alebo respirátorov v interiéri; • dezinfikovanie kľučiek, pracovných 

stolov, klávesníc a pomôcok na pracovisku, pravidelné a dostatočné 

vetranie (najmä v miestnostiach, kde prebiehajú pracovné stretnutia);•zo 

strany vedúcich organizačných zložiek organizácie potreba informovania 

sa o mieste pobytu svojich zamestnancov počas čerpania dovolenky; v 

prípade návštevy rizikových krajín je nutné zvážiť a odporučiť týmto 

zamestnancom prácu z domu najmenej počas dvoch dní po ich návrate z 

dotknutej krajiny a to za účelom sledovania zdravotného stavu - príznakov 

COVID-19, akými sú horúčka, suchý kašeľ, bolesť hrdla, únava...); • 

zváženie a vytvorenie podmienok pre zamestnancov na výkon práce z 

domáceho prostredia;  

4. fáza (postupný návrat do medzipandemického obdobia) • ukončenie 

výkonu prác z domáceho prostredia; • znovuzavedenie stránkových dní 



organizácie; • zrušenie zákazu vykonávať pracovné cesty; • dezinfekcia 

rúk pri vstupe do organizácie (na vrátnici); • meranie teploty 

návštevníkom i zamestnancom pri vstupe do organizácie (pri zvýšenej 

teplote - nad 37,2° C) - je potrebné zamestnanca poslať domov do 

domácej izolácie a poučiť ho, aby kontaktoval svojho ošetrujúceho lekára 

a následne vás informoval o postupe, aký zvolil jeho všeobecný lekár. Po 

opustení pracoviska zamestnancom, ktorý je podozrivý z nákazy, je 

potrebné zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu priestorov, najmä tých, v 

ktorých sa pohyboval. • nosenie rúšok alebo respirátorov v interiéri len pri 

styku s návštevníkmi; • dezinfikovanie kľučiek, pracovných stolov, 

klávesníc a pomôcok na pracovisku, pravidelné a dostatočné vetranie 

(najmä v miestnostiach, kde prebiehajú pracovné stretnutia); • využívanie 

výlučne zasadacích miestností pri pracovných stretnutiach a dodržiavanie 

rozostupov medzi jednotlivcami najmenej 2 metre a to tak pri vstupovaní, 

rokovaní ako aj pri opúšťaní miestnosti; pred zasadnutím dezinfekcia rúk, 

nasadenie rúška prípadne hygienických rukavíc;  
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