Dňa 9.3.2020 zasadal krízový štáb k eliminácii rizika šírenia nákazy ochorením COVID-19 a
ochrany zamestnancov mestskej časti Bratislava-Ružinov, na ktorom boli prijaté nasledovné
opatrenia:
•

Dňom 10.3.2020 (utorok) dochádza k zrušeniu stránkových hodín na miestnom úrade,
pričom otvorené zostávajú pracoviská so sklenenou prepážkou, a to pracoviská prvého
kontaktu, podateľne a pokladňa. Zamestnanci týchto pracovísk budú mať zvýšenú ochranu
pridelením dezinfekčných prostriedkov a ďalších ochranných pomôcok.

•

Chod úradu sa neruší, úrad si naďalej bude plniť svoje zákonné povinnosti, len bude
obmedzený kontakt s verejnosťou na nevyhnutnú mieru.

•

Zamestnanci sú povinní dodržiavať pracovný čas v súlade s pracovným poriadkom. Je
pozastavené poskytovanie konzultácií a prijímanie stránok na odborných útvaroch MÚ. Zároveň
je uložené vykonávať telefonický alebo e-mailový kontakt s klientami, osobná návšteva stránok
je zakázaná.

•

Tieto opatrenia sú predbežne platné do 16.3.2020 (pondelok) – vrátane, podľa vývoja situácie
sa budú informácie aktualizovať.

•

Zamestnanci sú povinní nahlásiť priamemu nadriadenému a oddeleniu personalistiky a miezd
(OPaM) pobyt v krajine, kde je potvrdený COVID-19 za uplynulých 14 dní. Nadriadený následne
rozhodne po porade s prednostom o procesných veciach súvisiacich s ďalším pôsobením
zamestnanca na pracovisku.

•

V prípade, že sa jedná o zamestnanca s vysokým zostatkom nevyčerpanej dovolenky za rok
2019, mal by zamestnanec prednostne vyčerpať túto dovolenku.

•

V prípade rozhodnutia prednostu a priameho nadriadeného môže byť obdobie 14 dní po návrate
na územie Slovenska nastavené ako práca v režime HOME OFFICE (práca z domu), pričom
prácu vykonáva v rámci možnosti podľa povahy konkrétnej práce - to je za predpokladu, že osoba
nevykazuje žiadne symptómy akéhokoľvek ochorenia. Po ukončení 14 dennej karantény sa
zamestnanec v prípade, že nevykazuje žiadne symptómy ochorenia, vracia do pracovného
procesu v mieste výkonu svojej činnosti

•

V prípade, že k výkonu činnosti sú potrebné podklady z miesta pracoviska, priamy nadriadený
určí osobu, ktorá zachovávajúc odporúčania Hlavného hygienika a BOZP odovzdá v mieste
bydliska kolegu v čo najkratšom čase dokumenty v zalepenej obálke (zoznam podkladov
kontroluje a podpisom zodpovedá vedúci oddelenia).

•

Akonáhle sa u osoby prejavia akékoľvek symptómy ako zvýšená teplota, kašeľ, bolesť svalov
alebo hrdla, postupuje sa v zmysle odporúčania Ministerstva zdravotníctva a Hlavného hygienika
https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid19

•

V prípade akéhokoľvek ochorenia sa postupuje v zmysle Zákonníka práce, pričom potvrdenie o
PN je možné zasielať formou e-mailu na adresu dagmar.zanova@ruzinov.sk;
eva.kaiserova@ruzinov.sk, s tým, že originál sa doloží neskôr.

•

V prípade zamestnanca, ktorý má v starostlivosti dieťa do 10 rokov, ktoré z dôvodu rozhodnutia
o uzatvorení školy, materskej školy, jasieľ ostane doma, zamestnanec požiada ošetrujúceho
pediatra o vystavenie ošetrovného (OČR), ku ktorému je nevyhnutné priložiť „Nariadenie
mestskej časti Bratislava-Ružinov“ o uzatvorení školského alebo predškolského zariadenia,
pričom potvrdenie o OČR spolu rozhodnutím je možné zaslať formou e-mailu na adresu
dagmar.zanova@ruzinov.sk; eva.kaiserova@ruzinov.sk, s tým, že originál sa doloží neskôr.
Dané rozhodnutie zasielame v prílohe mailu.

•

V prípade dieťaťa v karanténe môže zamestnanec po dohode s priamym nadriadeným čerpať
namiesto OČR dovolenku.

•

Ak osobe, s ktorou bol zamestnanec v kontakte, prípadne blízkej osobe bol diagnostikovaný
COVID19, informuje zamestnanec o uvedenej skutočnosti priameho nadriadeného, ako aj
prednostu E-MAILOM, ktorý obsahuje informácie čo najpresnejšie vysvetľujúce situáciu (vzťah
a kontakt s infikovanou osobou). V tomto prípade postupuje zamestnanec primerane podľa
opatrení uvedených vyššie.

•

O akejkoľvek zmene svojho zdravotného stavu v čo najkratšom čase informuje zamestnanec
svojho priameho nadriadeného a OPaM.

Mestská časť Bratislava-Ružinov prijala za posledné dni sériu bezpečnostných preventívnych
opatrení, ktoré by mali znížiť riziko prenosu koronavírusu. Vedenie MČ preto apeluje na
všetkých, aby sme nepodliehali panike a riadili sa odporúčaniami ohľadom zvýšenej hygieny a
to či už doma, alebo na pracovisku. Mestská časť je v každodennom kontakte s kompetentnými
úradmi a robí všetko preto, aby prípadný dopad možnej infekcie COVID19 bol čo najmenší, či
už pre zamestnancov ako aj všetkých občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov.

