BRATISLAVSKO
východ

ZUBNÁ AMBULANCIA
Stromová 16 - Kramáre

DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

LETNÉ ZĽAVY

Zľavy až - 20% na práce a materiály

32-0064

0917 751 129

BEZ UBYTOVANIA

Žalúzie, sieťky, rolety aj hliníkové

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ!

Kontakt: 0902 626 696, office@spotjob.sk

NAJLEPŠIE CENY U NÁS

SBS GUARDING s. r. o.

Tel.: 0905 474 663 , Závodná 3, Bratislava

Práce vo výškach

0903 969 611

32-0007-5

E-mail: okna@univerzaltrade.sk

www.univerzaltrade.sk

príjme strážnikov na prevádzky

v Bratislave
Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

32-0035-2

Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov
a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

320009 - 5

BRIGÁDA V BA IHNEĎ

- pomocné práce v logistike BA 4 € / hod. (brutto) len muži
- pomocné práce v tlačiarni BA 3,60 € / hod. (brutto) muži + ženy
+ príplatky za prácu v noci a cez víkend a sviatok

UNIVERZAL TRADE s.r.o.

BEZPLATNÉ obhliadky a ponuky

www.instavex.sk

66-0003-3

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

Pracujeme od 15.00 do 21.00 hod.
Ošetríme každého
aj bolestivých pacientov

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

REKONŠTRUKCIE

0905 662 407

WWW.ZUBARVBRATISLAVE.SK

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE
SKLADOVANIE

6542 2387
0905 616 329

t BYTOV t Bytových JADIER t Kúpeľní
t Elektroinštalácie
JADRÁ a Kúpeľne do 5 dní

52-0061

Týždenne do 94 750 domácností

32-0058

Najčítanejšie regionálne noviny

0905 621 229

16-0053

NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY
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Frézovanie

komínov

VÝROBA A OPRAVA

• Stavba
teplovzdušných
krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
komína zdarma

ROLIET
ŽALÚZIÍ ZÁCLON

+ rolety na balkóny, loggie,
strešné okná, markízy,
vonkajšie rolety a sieťky proti hmyzu

ZĽAVAEZ

MAJSTERKO pre Vašu
domácnosė

Z¼AVY
VÝRAkuZpeNnaÉd 2000 EUR
pri ná

OVÝ LET
VÝHLIADAKRMO!
ZAD

ਅ montáž, demontáž nábytku, kuchynských
ých liniek
ਅ pokládka plávajúcej podlahy
ਅ montáž, demontáž interiérových a vchodových dverí
rí
ਅ montáž, demontáž batérií, WC, umývadiel
ਅ elektroinštalačné práce ਅ kosenie trávnikov, záhrad
d
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garážové brány
predokenné
rolety
ploty, brány
www.rolvex.sk
0905 485 891

24-0051

0907 753 122

Bratislava • Malacky

1

10-0023

10-0049

02/555 66 222, 0905 484 224
Bilíkova 16, Bratislava

94-0078

www.roletynicol.sk

ER

NA N
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155

služby

INZERCIA

Eva Horáková
0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134
Silvia Vlasáková
0905 799 782
Distribúcia:
Radovan Janega
0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (94.750 domácností)
Každý týždeň: Rača, Trnávka,
Slovnaft, Vrakuňa, Dolné Hony,
Podunajské Biskupice, Nové
Mesto, Ružinov, Nivy, Staré
Mesto, Vajnory

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko
BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

»Predám Škoda Octavia
combi 1.6, farba zelená AGÁVE, 2002, 75 kW, 240.000 km
+ zimné pneu na diskoch.
STK 12/20. Cena: 1.500€.
Tel. kontakt: 0907 986 310

»Predám 3 izb. byt v BA
Ružinov, Ďatelinová ul., 64
m2, v cene je parkovacie miesto za rampou pri
dome, Loggia, francúzsky
balkón. Obývačka je prepojená s kuchyňou. 2x rrolldor. Byt sa nachádza na 1.
poschodí. /nie prízemie/.
Výška okien je cca 4 metre
od zeme. Novšia bytovka. K
bytu patrí pivnica a parkovacie miesto.Cena 175 000,Eur. Kľúče v RK. Obhliadky
0911 787 553 RK nevolať.

02 AUTO-MOTO / iné
»Kúpim JAWU, SIMSON, PIONIER 0949 505 827

03 BYTY / predaj
»Predám 1 izb. byt v Bratislave Rači, ul. Pri Šajbách,
6.p.zo 6, kuchyňa - linka
do L je zväčšená o loggiu +
samostatná izba. Kúpeľňa
je spojená s WC. Výmera 36
m2, aj na úver. Cena 87 000
€. Parkovanie pred domom.
K bytu patrí pivnica. 0911
787 553 RK nevolať.
»Predám 2 izb. tehlový byt
so špajzou a balkónom, OV,
výmera 59 m2, Bratislavya
Ružinov - Nivy, Kulíškova
ul., možnosť parkovať vo
dvore. 3.posch.z 3, bez výťahu, pôvodný stav, okná
plastové. K bytu patrí veľká
pivnica o výmere 3,5 m2.
Dom je zateplený, vchod
zrekonštruovaný, vymenené sú aj stúpačky. 165 000
€, 0911 787 553 RK nevolať.
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TEPOVANIE
sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
www.tepovaniekm.sk
tel.: 0949 85 11 10

OKIEN

Domáci údržbár
elektroinštalácia, voda,
zapojenie spotrebičov
montážne práce a drobné
opravy v domácnosti
kosenie krovinorezom
Bratislava a okolie, 0908 952 383

A J E TO !

Výmena tesnenia
a oprava
všetkých druhov
a typov

0903 791 159

PALIVOVÉ
DREVO

0903 150 740, 0905 4700264
264

POLIENKA aj GUĽATINA

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica
0917 649 213

04 BYTY / prenájom

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce
0940 384 665
»GLAZOVANIE VANÍ. 30 rokov
prax, 5 rokov záruka. Cena
70 €. Tel.: 0904 267 926
www.glazovanievani.estranky.sk

05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj

SLUŽBY

07 REALITY / iné

»KOSENIE ZÁHRAD KROVINOREZOM 0919 177 337

»Kúpim byt v Bratislave
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave
a okolí 0903 461 817

ELEKTROINŠTALÁCIE
»Elektroinštalácie 24 hod.
Prípojky, práca s plošinou
do 22m. Revízne správy.
Vytyčovanie káblových porúch. Pílenie stromov, orezy
aj pod napätím. Projektovanie, bleskozvody
0904 466 149

08 STAVBA
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Predám prikývku ušitú z
kožušín na gauč 190x160cm
a na 2 kreslá 60x160cm.
Tel.: 0902 679 183
»Predám mobilný slnečník
(na 5-tich kolieskach).
Tel.: 0902 679 183

14 RÔZNE / iné
»Kúpim domáce tkané plátno, vrecovinu, kroje, šatky,
sukne a starožitnosti.
0909 117 320
»Kúpim hokejové kartičky
slovenskej extraligy
0908 876 988
»Kúpim staré obrazy, rámy,
mince, hodinky a iné zberateľské predmety a kuriozity
0905 401 697

15 HĽADÁM PRÁCU
16 ZOZNAMKA
POŠLITE SMS

CHCETE SI PODAŤ
INZERÁT ?

Komerčná
riadková
inzercia
REMESELNÍCI

»Ponúkam na prenájom 2,5
izb. zrekonštruovaný, novozariadený byt v Pezinku 530
E/mesiac 0905 870 535

»Kúpim akordeón, heligónku, husle. 0915 876 860

» MALIARSKE
A NATIERAČSKÉ PRÁCE
» ELEKTRIKÁRSKE
A INŠTALAČNÉ PRÁCE
» STIERKOVANIE
» SADROKARTÓN
» OBKLADY A DLAŽBY
ŽBY
» POKLÁDKA PARKIET
KIET
» RUČNÉ OMIETANIE
NIE
» ZATEPĽOVANIE
» TAPETOVANIE

Výročia a udalosti
6. jún 1861
prijatie Memoranda národa slovenského v
Turčianskom sv. Martine.

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY
»M a ľov k y - r ýc hle - č isto
0905 723 981
»Maľby, podlahy 0915 462
513

OPRAVA CHLADNIČIEK
»Matúš 0905 616 431

POLÍCIA PÁTRA
ÚJVÁRIOVÁ Blanka – hľadaná osoba
Na 49-ročnú Újvariovú Blanku z Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave príkaz
na dodanie do výkonu trestu. Menovaná
sa v mieste trvalého bydliska nenachádza
a doposiaľ nie je známe miesto jej súčasného pobytu.

OPRAVA PRAČIEK
»MAX–NONSTOP
VŠETKY
TYPY PRÁČOK 02/63 83
02 51, 0903 971 472, 0918
741 618

OPRAVA TV, ELEKTRO
»TV Servis u Vás 62 41 08 07,
0905 846 710

PILO Filip Alexander – hľadaná osoba
Na 26-ročného Pila Filipa Alexandra z
Bratislavy vydal Okresný súd v Bratislave
príkaz na dodanie do výkonu trestu. Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jeho
súčasného pobytu.

OPRAVA PRAČIEK

KAČA Roman – hľadaná osoba
Na 47-ročného Kača Romana z Bratislavy
vydal Okresný súd v Bratislave príkaz na
zatknutie. Menovaný sa zdržiava na neznámom mieste a doposiaľ sa nepodarilo
zistiť miesto jeho súčasného pobytu.

ZVIERATÁ

Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158
alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

SŤAHOVANIE, DOPRAVA
OPRAVA PÍSACÍCH STROJOV
VODA-KÚRENIE-PLYN
AUTO MOTO
PREPRAVA
OKNÁ
PREPRAVA
KURZY
ČISTENIE
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PONUKA PRÁCE

16-0035

Študentská 2, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

03 BYTY / predaj

Karol Mikláš

24-0020
24-0019

Vydavateľ:
REGIONPRESS, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj

HĹBKOVÉ

16-0172

Martinčekova 17
BRATISLAVA
bratislavsko@regionpress.sk

Občianska
riadková
inzercia

92-0013

Redakcia:

Občianska
riadková
inzercia

10-0047

BRATISLAVSKO
východ

Najčítanejšie regionálne noviny

16-0049
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zamestnanie, služby
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HĽADÁ
KOLPORTÉROV

BRATISLAVvýchSKodO
Najčítanejšie regionálne noviny

os
na roínzn
novas víkendov
poč
odu
na doh

STARÉ MESTO - min. 8,00 EUR brutto za roznos
VAJNORY - min. 15 EUR brutto za roznos
TRNÁVKA - min. 4 EUR brutto za roznos
+ príplatky: vačší počet strán novín, roznos letákov, náročnosť rajónu

INFO: 0907 887 362, Po - Pia od 8.30 do 16.30
dist.bratislavsko@regionpress.sk
www.

bezstarostnykontajner.sk

VN¼VLOLVWHXŀ

ONLINE

odvoz odpadu ?

BEZSTAROSTNÝ
RGYR]9£ģKRRGSDGX
HÁKOVÝ
1$./$'$ÎP

RAMENOVÝ
1$./$'$ÎP

2%-('19.$1$./Ζ.<
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94-0071

bratislavsko východ

4

právnik radí / služby
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Vlastníctvo bytov
Zvažujete kúpu alebo predaj bytu?
Ako sa nadobúda vlastníctvo k bytu,
čo je s vlastníctvom bytu spojené a
aké náležitosti má zmluva o prevode
vlastníctva bytu?

49-0021

47-063

schodie a číslo bytu a taktiež súpisné
číslo stavby a pozemok, na ktorom je
stavba postavená), rozlohu v m2. Je
v nej potrebné vymedziť prevádzaný
spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach
Vlastníctvo bytov súhrnne upravu- domu, na jeho príslušenstve a taktiež
je zákon o vlastníctve bytov a nebyto- úpravu práv k pozemku /pozemkom),
vých priestorov (ďalej len ako „Zákon“). na ktorých je postavený bytový dom.
V zmysle predmetného Zákona sa by- Dôležitou súčasťou zmluvy je pristúpetom rozumie miestnosť alebo súbor nie nadobúdateľa k zmluve o správe bymiestností, ktoré sú určené na bývanie. tového domu alebo k zmluve o spoloByty sa zväčša nachádzajú v bytových čenstve vlastníkov bytov. Prílohou tejto
domoch, ktorými sa rozumejú budovy, zmluvy musí byť taktiež potvrdenie od
v ktorých je viac ako polovica podlaho- správcu, resp. predsedu spoločenstva,
vej plochy určená na bývanie. Tento by- že vlastník bytu (t.j. predávajúci), nemá
tový dom má svoje spoločné časti a spo- voči nemu nedoplatky.
ločné zariadenia, na ktorých majú svoj
Zmluva s osvedčenými podpismi by
podiel všetci vlastníci bytov, prípadne mala byť vyhotovená pre každú zmluvnebytových priestorov v bytovom dome. nú stranu v jednom vyhotovení, v jedS vlastníctvom bytu neraz často súvisí nom vyhotovení pre banku a v dvoch
aj podiel na pozemku, na ktorom je by- vyhotoveniach pre katastrálny úrad.
tový dom postavený. Napokon, s vlast- Zmluva v dvoch vyhotoveniach je spolu
níctvom samotného bytu sú spojené aj s vyhlásením správcu, resp. predsedu
spoločenstva a dokladom o zaplatení
zariadenia a príslušenstvo bytu.
Všetky vyššie spomenuté záleži- správneho poplatku vo výške 66,00
tosti je potrebné riadne špecifikovať EUR, prílohou návrhu na vklad vlastaj pri nadobudnutí vlastníctva k bytu. níckeho práva do katastra nehnuteľOkrem zdedenia a výstavby, vstavby ností.
alebo nadstavby bytu je to najčastejšie
Zmluva o prevode vlastníctva k bytu.
Okrem jej podstatných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka, musí táto
zmluva obsahovať aj popis bytu a jeho
» Tím advokátskej kancelárie
príslušenstva, vymedzenie umiestV4 Legal, s.r.o.
nenia bytu (adresa, číslo vchodu, poe-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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- viac ako 50 rokov skúseností v oblasti výroby keramiky
- stabilné zastúpenie viacerých značiek
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

splátky od 149 €

VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 40%

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

BV 20-23 strana
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63-0045

0948 787 777 | www.balkona.eu

.
020
6. 2
15.

splátky od 98 €

do
atia
y pl
Zľav

zimné záhrady

zasklievanie terás

HYGIENA
hygiena

6
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Ako ďalej na pracoviskách z pohľadu
dodržiavania hygienických nariadení

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID-19 a návratom na pracoviská
sa odporúča primerane uplatňovať
preventívne hygienické a protiepidemické zásady. Pripravili sme ich
súhrn.
Nosenie rúška

Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR bol nariadený zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti
bez prekrytia horných dýchacích ciest
(napríklad rúško, šál, šatka a pod.). Pod
pojmom „verejnosť“ sa na tento účel
rozumie aj pracovisko. Uvedené opatrenia sa vzťahujú na všetky spoločné
priestory, ako aj pri kontakte s inými
osobami a slúžia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť rúško ako
certifikovaný výrobok pri práci len tam,
kde je zvýšené riziko expozície biologickým faktorom. V iných prípadoch
zamestnávateľ rúško nie je povinný poskytnúť.

Dezinfekcia

žívané predovšetkým individuálne, ak
je zdieľanie nutné, okruh používateľov
by sa mal zredukovať na čo najmenšiu
mieru.

Dodržiavanie
bezpečných odstupov

Zamestnávateľ by mal v maximálnej
možnej miere a v rámci svojich možností ako aj možností vyplývajúcich z
priestorového usporiadania prevádzky vytvoriť zamestnancom podmienky
na ochranu pred šírením koronavírusu napríklad zväčšením rozostupov a
dodržiavaním primeranej vzdialenosti
medzi zamestnancami (minimálna
vzdialenosť 2 m medzi zamestnancaPretože každá organizácia má iné
podmienky vykonávania práce, je
predovšetkým na zamestnávateľovi
(a tiež na jeho dohode so zástupcom
zamestnancov), ktoré z opatrení
uvedie do praxe tak, aby bola umožnená činnosť prevádzky a zároveň
sa znížilo riziko šírenia infekcie.
Je vhodné opatrenia kombinovať
(napr. zabezpečiť odstupy medzi
zamestnancami min. 2 m; v prípade
vyššieho počtu zamestnancov striedať zamestnancov pracujúcich na
pracovisku a zamestnancov pracujúcich v režime home office tak, aby
bolo umožnené dodržať bezpečnú
vzdialenosť medzi zamestnancami,
resp. doplniť bariéry, ak to charakter
práce a bezpečnostné predpisy
umožnia).

ilustračné foto

Výťahy

Je potrebné vyhnúť sa nadbytočnej
koncentrácii osôb vo výťahu. Odporúča
sa v maximálnej možnej miere obmedziť cestovanie výťahom, prípadne sa
mu celkom vyhnúť (najmä v nižších budovách). V prípade cestovania výťahom
je optimálne zníženie počtu osôb na
jednu čtvrtinu maximálne povoleného
počtu osôb.

Nevyhnutné je pravidelné a dôkladné
umývanie rúk mydlom a tečúcou vodou.
Zamestnávateľ musí zabezpečiť dezinfekčné prostriedky, aby zamestnancom
aj klientom bola poskytnutá možnosť
dezinfekcie rúk. Dávkovač s dezinfekčným prostriedkom musí byť dostupný
pri vchode na pracovisko, resp. pri
Klimatizácia
vchode do budovy a zamestnávateľ ho
Klimatizácia môže byť považovaná za
musí pravidelne dopĺňať. Okrem toho
zdroj možného rizika, preto sa odporúsa musí vykonávať pravidelná dezinfekcia podlahy a dotykových plôch.
mi, resp. medzi zamestnancom a klientom). V tejto súvislosti je potrebné prehodnotiť pracovné postupy, aby bolo
Používanie vlastných
umožnené dodržiavanie bezpečných
zariadení a pomôcok
Spoločné používanie zariadení a odstupov, resp. skrátiť čas, ktorí strápomôcok (napr. písacích potrieb, klá- via zamestnanci v menšom odstupe.
vesníc, nástrojov a pod.) by sa malo Podľa priestorových a organizačných
zredukovať na nevyhnutnú mieru. Za- možností pracoviska by sa malo zvážiť
riadenia a pomôcky by mali byť pou- prijímanie klientov alebo rokovanie
s nimi v oddelených (samostatných)
priestoroch tak, aby sa zredukovala
frekvencia a počet kontaktov na najnižšiu mieru, napr. jeden zamestnanec a
jeden klient.

Práca on-line

Tam, kde je to možné, mal by sa v
maximálnej možnej miere obmedziť
fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) napríklad využívaním online technológií
alebo telefonickej komunikácie.

Predchádzanie nadbytočnému
zhromažďovaniu osôb

ilustračné foto

utierkami. Zariadenia na osobnú hygienu je potrebné dezinfikovať minimálne
raz denne.

Meranie telesnej teploty

Meranie telesnej teploty pri vstupe na
pracovisko nie je povinné a má odporúčací charakter. Podrobnosti bezkontaktného merania telesnej teploty sú
uvedené v Usmernení ako postupovať
pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe
do nemocníc a do priemyselných podnikov.

Príznaky možného ochorenia

Zamestnanci, ktorí majú príznaky
respiračného ochorenia s podozrením
na COVID-19 (zvýšená teplota, ťažkosti
s dýchaním, kašeľ, nádcha a pod.) by
mali zostať doma, vyhýbať sa úzkemu
kontaktu s inými ľuďmi vrátane členov
rodiny, prípadne kontaktovať svojho
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva a uviesť podrobnosti o poslednom pohybe a príznakoch. V prípade
objavenia sa príznakov počas pracovnej doby je potrebné informovať o tom
nadriadeného. Vhodné je preventívne
vyčleniť samostatnú miestnosť pre prípadné izolovanie potenciálne infikovanej osoby.

Test na alkohol dychovou skúškou
ilustračné foto
ča – aspoň tam, kde je to možné – využívať skôr prirodzené vetranie. Pri vstupe
do miestnosti sa odporúča otvoriť okná
na cca 15 minút a to najmä vtedy, keď sa
tam predtým zdržiavalo väčšie množstvo ľudí.

Zamestnávateľ by mal vytvoriť také
podmienky (napríklad posunom času
začiatku alebo skončenia pracovnej
doby, prestávok a pod.), aby pri príchode alebo odchode z pracoviska nedochá- Zariadenia na osobnú hygienu
Zariadenia na osobnú hygienu musia
dzalo k nadbytočnému zhromažďovaniu
zamestnancov v spoločných priestoroch byť vybavené tečúcou vodou, tekutým
mydlom a jednorazovými papierovými
(vchod, vrátnica, šatne a pod.).
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Rozsah, obsah ani periodicita kontrol
nie je všeobecne ustanovená a špecifikujú si ich sami zamestnávatelia, so zreteľom na osobitosti a komplikovanosť
vykonávaných prác, zložitosť zariadení
a technológií, štruktúru a kvalifikovanosť zamestnancov, predchádzajúce
skúsenosti s dodržiavaním predpisov,
výskyt pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a pod. V prípade, že k
testovaniu dôjde, musí sa uskutočniť za
dodržania všetkých príslušných bezpečnostných a hygienických zásad.
ib

bratislavsko východ

ZDRAVOTNÍCTVO
zdravie
/ služby
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Zdravotníctvo je už v bežnom režime,
tu sú praktické rady
Slovensko patrí medzi špičku vo
zvládnutí nového koronavírusu,
čo je výsledkom kombinácie rýchlych, razantných opatrení a disciplinovanosti verejnosti. Odmenou
pre ľudí je postupný návrat do bežného režimu aj v zdravotníctve.
Ambulancie

minister zdravotníctva SR Marek Krajčí. „Pacient by mal byť objednaný na
konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo
k prítomnosti viac než 3 pacientov v čakárni súčasne,“ vysvetlil. Vyšetrenie pacienta v ambulancii sa musí uskutočniť
s asistenciou osobných ochranných pomôcok a dostupnosťou dezinfekčných
prípravkov. „Aj naďalej je odporúčané
využívať možnosť vzdialeného prístupu
k preskripcii formou e-receptu, vydávaniu OČR, karanténnej PN elektronickou
formou, zaistenie žiadaniek na laboratórne vyšetrenie prostredníctvom aplikácie NCZI a COVID-PASS-u,“ povedal
minister zdravotníctva.

Vzhľadom na dobrú epidemiologickú
situáciu je opäť možné poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v takmer celom
rozsahu. Naďalej však treba dodržiavať
opatrenia, ktoré znižujú riziko prenosu
ochorenia. „Na vyšetrenie by sa mali
pacienti objednávať telefonicky alebo
elektronicky, ak je to možné a dodržiavať odporúčania lekárov ohľadom Lekárne
času a spôsobu vyšetrenia,“ vysvetlil
Ľudia, ktorí čakajú v rade v lekárni,
by mali medzi sebou dodržiavať 2-metrové odstupy. Zachovaný by mal byť
priestor 15 m2 na zákazníka a dostupPacienti, nebojte sa!
nosť dezinfekčných prostriedkov.
„Pacienti môžu v týchto dňoch absolvovať už aj bežné vyšetrenia, očkovania či preventívne prehliadky, ktoré
Nemocnice - operácie
dokážu včas podchytiť viaceré závažné
Pred plánovaným operačným alebo
ochorenia a zlepšiť tak ich vyhliadky
intervenčným výkonom pri súčasnej
na úspešnú liečbu.“
epidemiologickej situácii už nie je poPrezidentka Asociácie na ochranu
trebné dodržiavať 14-dňovú karanténu,
práv pacientov SR Mária Lévyová
takisto nie je povinné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19. Súčasťou

ilustr. foto
základného lekárskeho vyšetrenia pred
operačným/intervenčným
výkonom
je však stále povinná epidemiologická
anamnéza. Treba však počítať aj s možnosťou, že čakacie lehoty na zákroky sa
predĺžia.

Jednodňová staroslivosť

Zdravotnú starostlivosť v domácom
prostredí pacienta je možné poskytovať bez obmedzenia za predpokladu
dostupnosti a používania osobných
ochranných pomôcok podľa odporúča-
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ní Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Lôžková starostlivosť

Dlhodobú lôžkovú zdravotnú starostlivosť je možné poskytovať bez obmedzení za predpokladu dostupnosti a
používania osobných ochranných pomôcok podľa odporúčaní Ministerstva
zdravotníctva SR. Pre prijatie nových
pacientov sa odporúča vykonať zodpovedanie takzvaných triediacich otázok.
ib

knihy
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KURZ SBS
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
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kurz začína 15.06.2020
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CENA

stabilizujeme základovú pôdu
a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

195 €

0918 726 754

Volajte: 0904 001 475

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia

34-0002-3

SK.ABAINNOVATOR.COM

10-0075

KURAM

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

32-0065

Evidovaní na Úrade práce môžu
mať kurz ZADARMO!
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