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HSE Informačný list 
 

 
 

Doplňujúce minimálne HSE, hygienické požiadavky a pravidlá pre dodávateľov 
externých služieb vykonávajúcich práce v priestoroch spoločnosti SWS spol.  s r.o. 

počas obdobia pandémie  koronavírusu COVID-19. 
 

  
 
Povinnosti a pravidlá pre dodávateľov externých služieb: 
 

1. Platí zákaz vstupu do spoločnosti SWS spol., s r. o. všetkým osobám, ktoré majú príznaky vírusu 
COVID-19, alebo sa nachádzajú v dobrovoľnej alebo nariadenej karanténe, alebo sa nachádzajú 
v jednej domácnosti s osobou v dobrovoľnej alebo nariadenej karanténe. 

2. Každá osoba vstupujúca do spoločnosti SWS spol., s r. o. je povinná sa podriadiť meraniu telesnej 
teploty bezkontaktnou metódou vykonávanou poverenými osobami. 

3. Každej osobe s telesnou teplotou 37,8 °C a vyššou nebude povolený vstup do priestorov 
spoločnosti SWS spol., s r. o. 

4. Prechod na pracovisko si dodávateľská spoločnosť musí zabezpečiť vlastnou dopravou. Platí zákaz 
zastavovať a opúšťať vozidlá mimo miest vyhradených na pracovnú činnosť.  

5. V prípade, že sa na pracovisku v priebehu výkonu prác vyskytne osoba, ktorá javí príznaky 
ochorenia COVID-19, musí byť bezodkladne izolovaná na mieste (napr. v izolovanej miestnosti, 
vonku,..) kde nie je možný ďalší kontakt s inou osobou. Zároveň musia byť okamžite kontaktované 
Záchranárske zložky.  

6. Všetky osoby nachádzajúce sa v spoločnosti SWS spol., s r.o. musia používať minimálne 
predpísané OOPP na ochranu pred COVID-19:  
• Ochranná rúška, Respirátor FFP3/FFP2, Maska/Polomaska (s filtrom P3/P2) – platí  
              ktorákoľvek z možností 
• Bezpečnostné Pracovné Okuliare  (počas výkonu prác na pracovisku) 
• Rukavice (počas výkonu prác na pracovisku) 

7. Vyradené, použité OOPP a iné prostriedky (použité jednorazové chirurgické rúška, rúška z iných 
netkaných materiálov, jednorazové masky, respirátory, jednorazové rukavice a pod.) je potrebné 
umiestniť do plastového vreca, ktoré musí byť následne pevne uzavreté. Uzavreté vrece je 
potrebné umiestniť do nádoby na zmesový komunálny odpad. Pri nakladaní s odpadom je 
potrebné dodržiavať zvýšené hygienické požiadavky. 

8. Na pracovisku musia všetky osoby dodržiavať odstupovú vzdialenosť 4,5-5 m vo vonkajších 
priestoroch a minimálne 2 m vo vnútorných priestoroch od ostatných osôb a čo najviac 
minimalizovať dĺžku časového kontaktu medzi osobami. Okrem prípadov, keď nie je (technicky ani 
organizačne) možné danú pracovnú činnosť vykonať v predpísaných odstupových vzdialenostiach. 
Zároveň musia všetky osoby  dodržiavať hygienické pravidlá vydané k prevencii pred COVID-19.      
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9. Pohyb osôb je povolený iba v miestach vyhradených pre výkon prác. Tzn. platí zákaz vstupu do 

iných priestorov, ktoré nie sú vyhradené pre danú pracovnú činnosť dodávateľov externých 
služieb. 

10. Stretávanie väčšieho počtu ľudí, viac ako 10 na jednom mieste je zakázané. 
11. Počas prác, presunov alebo aj doma sa každá osoba musí správať zodpovedne a dodržiavať 

odporúčania na prevenciu pred COVID-19.  
12. Osoba poverená na vypisovanie pracovného povolenia musí po celú dobu vydávania pracovného 

povolenia používať minimálne predpísané OOPP na ochranu pred COVID-19.  
13. Dodávatelia externých služieb musia naďalej dodržiavať HSE požiadavky pre dodávateľov  

a interné smernice spoločnosti SWS spol., s r. o. Informácie vyššie slúžia na ich doplnenie v zmysle 
prevencie s výskytom koronavírusu COVID-19. 

14. V prípade nedodržania povinností bude navrhnutý trvalý zákaz vstupu danej osoby/osôb do 
spoločnosti SWS spol., s r. o. a zároveň prehodnotená spolupráca s daným dodávateľom 
externých služieb. 

 
Základné hygienické opatrenia:  

 

• Umývajte si dôkladne ruky mydlom a vodou. Ak nie sú dostupné, používajte dezinfekčné 

prostriedky na báze alkoholu min 60%. 

• Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou alebo použite 

rukáv, nie ruky! 

• Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. 

• Mäso a vajíčka pred konzumáciou dôkladne tepelne upravte. 

• Vyhýbajte sa nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. 

• Dodržujte nariadenú karanténu. 

 
Všeobecné informácie: 
Všetky školenia v rámci spoločnosti SWS spol., s r. o. sú vykonávané v obmedzenom režime. 
 
 
 
  
 
                      
 

Mgr. Andrea Uszkayová 
Vedúca oddelenia SD&HSE  

 
 
 


