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COVID – 19 – Späť na pracovisko – Úprava pracovísk a ochrana pracovníkov 

Základné informácie a rozsah usmernení 
Cieľom týchto nezáväzných usmernení je pomôcť zamestnávateľom a pracovníkom zachovať 
bezpečnosť a zdravie v pracovnom prostredí, čo sa výrazne zmenilo v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19. Poskytujú odporúčania k: 

Posudzovaniu rizík a príslušným opatreniam 
 minimalizácia vystaveniu ochoreniu COVID-19 
 pokračovanie v práci po období zatvorenia 
 vyrovnávanie sa s vysokou mierou absencie 
 manažment pracovníkov pracujúcich z domu 

Zapojeniu pracovníkov 

Starostlivosti o pracovníkov, ktorí ochoreli 

Plánovaniu a poučeniu pre budúcnosť 

Udržiavaniu dobrej informovanosti 

Informácie pre sektory a povolania 

Tieto usmernenia zahŕňajú príklady všeobecných opatrení, ktoré môžu zamestnávateľom pomôcť 
dosiahnuť primerane bezpečné a zdravé pracovné prostredie po obnovení činností v závislosti 
od konkrétnej pracovnej situácie. 

Na konci tohto dokumentu sú uvedené odkazy na príslušné informácie EU-OSHA a zoznam zdrojov od 
rôznych poskytovateľov, ktoré sú zamerané na rôzne priemyselné odvetvia a povolania. Upozorňujeme, 
že informácie uvedené v tomto usmernení nezahŕňajú zdravotníctvo, pre ktoré sú k dispozícii špecifické 
odporúčania (napr. od ECDC, WHO, CDC). 

V prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok alebo obáv, ktorým nie je venovaná pozornosť v tomto 
dokumente, pozrite si informácie od miestnych orgánov, ako sú zdravotnícke služby alebo inšpektorát 
práce. 

 

Úvod 
Po novej pandémii v roku 2019 spôsobenej koronavírusom (COVID-2019) väčšina členských štátov 
Európskej únie (EÚ) zaviedla niekoľko opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa pracovísk na boj proti 
šíreniu ochorenia. Svet práce je počas tejto krízy závažne ovplyvnený, a preto musia všetky časti 
spoločnosti – vrátane podnikov, zamestnávateľov a sociálnych partnerov – vyvíjať úsilie, aby chránili 
pracovníkov, ich rodiny a spoločnosť ako celok. 

Povaha a rozsah obmedzení, ako je napríklad pozastavenie nepodstatných činností, sa medzi 
členskými štátmi a sektormi líšia, podstatná časť pracovníkov však musí pracovať buď z domu, alebo 
ak sa ich práca nemôže vykonávať na diaľku, ostávajú doma často s nahradením príjmu. 

Keď sa pomocou opatrení fyzického odstupu dosiahne dostatočné zníženie miery prenosu COVID-19, 
vnútroštátne správy povolia postupné obnovenie pracovných činností. Vykonáva sa to postupne, pričom 
sa obnovia najprv pracovné činnosti, ktoré sa považujú za nevyhnutné na ochranu zdravia 
a hospodárstva, a nakoniec pracovné činnosti, ktoré možno efektívne vykonávať z domu. Avšak bez 
ohľadu na to, ako a v akej miere sa obnovia normálne pracovné činnosti, je veľmi pravdepodobné, že 
niektoré opatrenia nejaký čas ešte potrvajú, aby sa zabránilo prudkému zvýšeniu miery infekcie 
(COVID-19: usmernenie pre pracoviská). Okrem toho je tiež možné, že nárast infekcií niekedy v 
budúcnosti bude v niektorých prípadoch vyžadovať opätovné zavedenie reštriktívnych opatrení. 

Kríza COVID-19 vyvíja tlak na zamestnávateľov a pracovníkov, či už museli zaviesť nové postupy vo 
veľmi krátkom čase alebo pozastaviť svoju prácu a podnikateľské činnosti. Agentúra pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci ponúka praktickú pomoc pri návrate na pracovisko: príslušnými preventívnymi 
opatreniami sa môže dosiahnuť bezpečný a zdravý návrat do práce po uvoľnení opatrení fyzického 
odstupu a prispejú tiež k potlačeniu prenosu vírusu COVID-19. 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/hcp-return-work.html?deliveryName=USCDC-10_4-DM23416
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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Aktualizujte svoje posúdenie rizík a prijmite príslušné 
opatrenia 
Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OSH) sa za opatrení súvisiacich s pandémiou 
COVID-19 začína identifikáciou a posúdením rizík vo fyzickom aj psychosociálnom pracovnom 
prostredí, podobne ako za normálnych pracovných podmienok. Zamestnávatelia sú povinní zrevidovať 
svoje posúdenie rizík, keď sa zmení pracovný proces, a posúdiť všetky riziká vrátane rizík 
ovplyvňujúcich duševné zdravie. Pri revidovaní posúdenia rizík je potrebné venovať pozornosť 
akýmkoľvek anomáliám alebo situáciám, ktoré spôsobujú problémy, a tomu, ako to môže organizácii 
pomôcť upevniť sa z dlhodobého hľadiska. Pamätajte, že je veľmi dôležité zapojiť pracovníkov a ich 
zástupcov do revízie posúdenia rizík a obrátiť sa na oddelenie prevencie rizík alebo poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti v zamestnaní, ak sú k dispozícii. Pre posudzovanie získajte od verejných 
orgánov aktuálne informácie o výskyte COVID-19 vo vašej oblasti. Po aktualizácii posúdenia rizík je 
ďalším krokom vypracovanie akčného plánu s príslušnými opatreniami. Ďalej je uvedených niekoľko 
príkladov otázok súvisiacich s COVID-19, ktoré treba vziať do úvahy pri príprave takéhoto akčného 
plánu. 

Minimalizovanie vystavenia vírusu COVID-19 pri práci 
Implementácia postupov bezpečnej práce na obmedzenie vystavenia vírusu COVID-19 pri práci 
vyžaduje najprv posúdenie rizík a následne zavedenie hierarchie kontrol. To znamená zaviesť kontrolné 
opatrenia na elimináciu rizika, a ak to nie je možné, minimalizovať vystavenie pracovníkov. Začnite 
najprv kolektívnymi opatreniami a v prípade potreby ich doplňte individuálnymi opatreniami, ako sú 
osobné ochranné pomôcky (PPE). Ďalej je uvedených niekoľko príkladov kontrolných opatrení, nie 
všetky však budú aplikovateľné na každé pracovisko alebo povolanie vzhľadom na ich povahu. 

 Zatiaľ vykonávajte len nevyhnutnú prácu; niektoré práce bude možné presunúť na čas, keď sa 
riziko zníži. Ak je to možné, dodávajte služby na diaľku (cez telefón alebo video) namiesto 
osobného kontaktu. Zabezpečte, aby boli na pracovisku len pracovníci, ktorí sú pre prácu 
nevyhnutní a minimalizujte prítomnosť tretích strán. 

 Pokiaľ je to možné, znížte fyzický kontakt medzi pracovníkmi (napr. počas zasadnutí alebo 
prestávok). Izolujte pracovníkov, ktorí môžu svoju prácu vykonávať bezpečne sami a ktorí 
nepotrebujú špecializované vybavenie alebo zariadenie, ktoré nemožno presúvať. Napríklad 
zariaďte, aby mohli pracovať sami v náhradnej kancelárii, v miestnosti pre zamestnancov, v 
jedálni alebo v zasadacej miestnosti vždy, keď je to možné. Ak je to možné, požiadajte 
zraniteľných pracovníkov, aby pracovali z domu (staršie osoby alebo osoby s chronickými 
ochoreniami (vrátane osôb, ktoré majú hypertenziu, problémy s pľúcami alebo so srdcom, 
cukrovku, alebo ktorí podstupujú liečbu na rakovinu alebo imunosupresívnu liečbu) a tehotné 
pracovníčky. Pracovníci, ktorí majú blízkych členov rodiny vystavených vysokému riziku, takisto 
možno budú musieť pracovať na diaľku. 

 Eliminujte, a ak to nie je možné, obmedzte fyzický kontakt so zákazníkmi a medzi zákazníkmi. 
Napríklad prostredníctvom online alebo telefonických objednávok, bezkontaktného 
doručovania alebo riadeného vstupu (pričom je tiež potrebné zabrániť zhromažďovaniu mimo 
areálu) a fyzického odstupu vnútri aj mimo areálu. 

 Keď doručujete tovar, urobte to vyzdvihnutím alebo doručením mimo areálu. Poučte vodičov o 
náležitej hygiene v kabíne a poskytnite im vhodný dezinfekčný gél a utierky. Doručovateľom sa 
musí umožniť používanie takých zariadení ako sú toalety, bufety, šatne a sprchy, hoci s 
príslušnými preventívnymi opatreniami (napríklad dovoliť ich použitie len jednému používateľovi 
v danom čase a pravidelné čistenie). 

 Umiestnite medzi pracovníkov nepriepustnú bariéru, najmä ak nie sú schopní dodržiavať od 
seba dvojmetrový odstup. Bariéry môžu byť vytvorené účelovo alebo improvizovane, napríklad 
s použitím plastových fólií, priečok, mobilných zásuviek alebo úložných jednotiek. Treba sa 
vyhnúť predmetom, ktoré nie sú pevné alebo majú medzery, ako sú napríklad črepníkové 
rastliny alebo vozíky, alebo ktoré vytvárajú nové riziko, napríklad predmety, o ktoré možno 
zakopnúť alebo ktoré môžu spadnúť. Ak sa bariéra nemôže použiť, je potrebné vytvoriť ďalší 

https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/Hierarchy_of_prevention_and_control_measures
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
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priestor medzi pracovníkmi, napríklad zabezpečením, aby mali na každej strane aspoň dva 
prázdne stoly. 

 Ak je blízky kontakt nevyhnutný, mal by trvať menej ako 15 minút. Zredukujte kontakt medzi 
rôznymi časťami vášho podniku na začiatku a na konci smien. Zabezpečte načasovanie 
prestávok na jedlo tak, aby sa znížil počet osôb v bufete, v miestnosti pre personál alebo v 
kuchyni. Zabezpečte, aby bol v danom čase v kúpeľniach a v šatniach len jeden pracovník. 
Umiestnite na hlavný vchod znamenie, keď je obsadená jedna z toaliet s cieľom zabezpečiť, že 
v danom čase vstúpi dnu len jedna osoba. Zorganizujte smeny s ohľadom na úlohy týkajúce sa 
čistenia a hygieny. 

 Zabezpečte mydlo a vodu alebo príslušný dezinfekčný prostriedok na ruky na vhodných 
miestach a odporučte pracovníkom, aby si často umývali ruky. Často čistite svoje priestory, 
najmä pulty, kľučky, nástroje a iné povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú, a zabezpečte 
náležité vetranie, ak je to možné. 

 Vyhnite sa nadmernému pracovnému zaťaženiu upratovacieho personálu pomocou 
príslušných opatrení, ako je napríklad pridelenie úloh ďalšiemu personálu, a požiadajte 
pracovníkov, aby zanechali svoj pracovný priestor uprataný. Zabezpečte pre pracovníkov 
jednorazové vreckovky a odpadové koše vystlané plastovým vrecom, aby sa mohli 
vyprázdňovať bez kontaktu s obsahom. 

 Ak ste identifikovali riziko infekcie napriek uplatneniu všetkých realizovateľných 
bezpečnostných opatrení, poskytnite všetky potrebné osobné ochranné pomôcky. Je dôležité 
zaškoliť pracovníkov v správnom používaní osobných ochranných pomôcok a zabezpečiť, aby 
dodržiavali dostupné usmernenie k používaniu tvárových masiek a rukavíc. 

 Umiestnite plagáty, ktoré zdôrazňujú potrebu ostať doma, keď je človek chorý, kašle a kýcha a 
zabezpečte prostriedky na hygienu rúk pri vstupe na pracovisko a na ďalších viditeľných 
miestach. 

 Uľahčite pracovníkom používanie individuálnej dopravy namiesto hromadnej dopravy, 
napríklad sprístupnením parkoviska pre autá alebo miesta na bezpečné odkladanie bicyklov, a 
pracovníkov povzbuďte, aby chodili do práce pešo, ak je to možné. 

 V prípade potreby zaveďte opatrenie flexibilnej dovolenky a prácu na diaľku s cieľom obmedziť 
prítomnosť na pracovisku. 

Ďalšie informácie o príprave pracoviska na COVID-19 vrátane toho, čo robiť, ak bola na pracovisku 
osoba infikovaná vírusom COVID-19, a odporúčania týkajúce sa cestovania a zhromažďovania sú 
uvedené v dokumente COVID-19: usmernenie pre pracoviská. K dispozícii sú informácie pre 
pohraničných a vyslaných pracovníkov (osoby, ktoré pracujú v jednej krajine a pravidelne sa vracajú do 
krajiny, v ktorej bývajú). 

Pokračovanie v práci po období zatvorenia 
Ak bolo vaše pracovisko určitú dobu zatvorené z dôvodov súvisiacich s COVID-19, vytvorte plán na 
čas, keď sa práca obnoví s ohľadom na zdravie a bezpečnosť. Vo svojom pláne by ste mali vziať do 
úvahy nasledujúce: 

 Aktualizujte svoje posúdenie rizík, ako sa opisuje vyššie a pozrite si dokument COVID-19: 
usmernenie pre pracoviská. 

 Predtým, ako sa práca úplne obnoví a všetci pracovníci sa vrátia na pracovisko, vykonajte 
úpravy v usporiadaní pracoviska a v organizácii práce, ktoré znížia prenos vírusu COVID-19. 
Zvážte postupné obnovenie práce, aby sa mohli vykonať príslušné úpravy. Nezabudnite 
informovať pracovníkov o zmenách a predtým, ako sa vrátia do práce, ich v prípade potreby 
oboznámte s novými postupmi a poskytnite im školenie. 

 Skontaktujte sa so zdravotnou službou pre zamestnancov a s poradcom pre ochranu zdravia a 
bezpečnosť, ak sú k dispozícii, a porozprávajte sa s nimi o svojom pláne. 

 Venujte mimoriadnu pozornosť pracovníkom, ktorí sú vystavení vysokému riziku a buďte 
pripravení chrániť najzraniteľnejších vrátane starších osôb a osôb s chronickými ochoreniami 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/gpsc/tools/Infsheet6.pdf
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22486&langId=en
https://oshwiki.eu/wiki/Occupational_safety_and_health_risk_assessment_methodologies
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-chronic-diseases
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(vrátane osôb, ktoré majú hypertenziu, problémy s pľúcami alebo so srdcom, cukrovku, alebo 
ktorí podstupujú liečbu na rakovinu alebo imunosupresívnu liečbu) a tehotné pracovníčky. 
Venujte pozornosť aj pracovníkom, ktorí majú blízkych členov rodiny vystavených vysokému 
riziku. 

 Zvážte zavedenie pomoci pre pracovníkov, ktorí možno trpia úzkosťou alebo stresom. 
Napríklad manažéri by sa mohli pracovníkov častejšie pýtať, ako sa im darí, uľahčiť výmeny 
alebo podporu medzi kolegami, zmeny v organizácii práce a pracovných úlohách, v programe 
pomoci zamestnancom alebo koučingovej službe, ako aj ponúknuť kontakt so zdravotnou 
službou pre zamestnancov. Buďte si vedomí toho, že pracovníci možno zažili traumatické 
udalosti, napríklad závažnú chorobu alebo úmrtie príbuzného alebo priateľa, alebo majú 
finančné problémy či problémy s osobnými vzťahmi. 

 Pracovníci, ktorí sa vracajú na pracovisko po období izolácie, či už v rámci individuálneho 
opatrenia alebo v rámci kolektívnej izolácie, majú pravdepodobne obavy, najmä v súvislosti s 
rizikom infekcie. Tieto obavy – najmä ak nastali zmeny v práci – môžu viesť k stresu a 
duševným problémom. Keď sú zavedené opatrenia fyzického odstupu, tieto problémy sú 
nielenže pravdepodobnejšie, ale nie sú ani k dispozícii zvyčajné mechanizmy ich zvládania, 
ako je osobný priestor alebo zdieľanie problémov s inými (pozri Návrat do práce 
po práceneschopnosti v dôsledku duševných problémov). Poskytnite pracovníkom informácie 
o verejne dostupných zdrojoch pomoci a poradenstva. Duševné zdravie v Európe má 
informácie o tom, ako sa starať o vaše duševné zdravie a vyrovnať sa s hrozbou COVID-19. 

 Pracovníci by mohli mať obavy v súvislosti so zvýšenou pravdepodobnosťou infekcie na 
pracovisku a možno sa nebudú chcieť vrátiť na pracovisko. Je dôležité pochopiť ich obavy, 
poskytnúť im informácie o prijatých opatreniach a o pomoci, ktorá je pre nich dostupná. 

Vyrovnávanie sa s vysokou mierou absencie 
V závislosti od miery infekcie vo vašej oblasti a od zavedených protokolov možno veľa vašich 
pracovníkov nie je v práci pre COVID-19. Ak je pracovník v rámci prevencie doma v izolácii, možno 
bude môcť pokračovať v práci na diaľku (pozri ďalej), alebo v opačnom prípade pracovník nebude môcť 
určitú dobu pracovať. 

Pracovníci s potvrdenou infekciou COVID-19 nebudú môcť pracovať oveľa dlhšie a pracovníci, ktorí 
vážne ochoreli, možno budú potrebovať ďalší čas na rehabilitáciu po vyliečení z infekcie. Okrem toho, 
niektorí pracovníci neprídu do práce možno preto, že sa musia starať o príbuzného. 

 Absencia podstatného počtu pracovníkov, hoci len dočasná, môže vyvolať tlak na pokračujúce 
činnosti. Hoci by dostupní pracovníci mali byť flexibilní, je dôležité, aby sa neocitli v situácii, 
ktorá ohrozí ich zdravie alebo bezpečnosť. Akékoľvek ďalšie pracovné zaťaženie udržiavajte 
na čo najnižšej úrovni a zabezpečte, aby netrvalo príliš dlho. Línioví manažéri majú dôležitú 
úlohu pri monitorovaní situácie a zabezpečení, aby jednotliví pracovníci neboli preťažení. 
Rešpektujte pravidlá a dohody o pracovnom čase a dobe odpočinku a umožnite pracovníkom 
odpojiť sa, keď nie sú v práci. 

 Keď sa práca upraví tak, aby sa dala zvládnuť s menším počtom pracovníkov, napríklad 
zavedením nových metód a postupov a zmenou úloh a zodpovedností, zvážte, či personál 
nepotrebuje ďalšie školenie a pomoc a zabezpečte, aby boli všetci pracovníci kompetentní na 
vykonávanie úloh, ktoré majú vykonávať. 

 Vyškoľte pracovníkov na vykonávanie dôležitých funkcií, aby pracovisko mohlo fungovať aj v 
prípade, že kľúčoví pracovníci nie sú prítomní. 

 Ak sa spoliehate na dočasných zamestnancov, je dôležité informovať ich o rizikách na 
pracovisku a v prípade potreby im poskytnúť školenie. 

Manažment pracovníkov pracujúcich z domu 
V rámci opatrení fyzického odstupu, ktoré boli prijaté vo väčšine členských štátov, sú pracovníci 
povzbudzovaní alebo povinní pracovať z domu, ak im to povaha ich práce dovoľuje. Väčšina týchto 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-people-immunocompromising-condition
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/leaflet-information-covid-19-pregnant-women
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://oshwiki.eu/wiki/Return_to_Work_after_sick_leave_due_to_mental_health_problems
https://www.mhe-sme.org/covid-19/
https://oshwiki.eu/wiki/Psychosocial_risks_and_workers_health#Work_overload_and_workplace
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pracovníkov pracuje na diaľku po prvý raz a v ich pracovnom prostredí pravdepodobne chýba veľa 
aspektov v porovnaní s pôvodným pracoviskom. Rozsah, v akom sa domáce prostredie môže 
prispôsobiť, sa bude líšiť podľa situácie pracovníka, času a prostriedkov dostupných na prispôsobenie. 

Odporúčania, ako si zachovať bezpečnosť a zdravie pri práci z domu, sú k dispozícii tu, ale týkajú sa 
väčšinou osôb, ktoré pracujú na diaľku pravidelne alebo dlhodobo. Ďalej je uvedených niekoľko návrhov 
na minimalizovanie rizík pre pracovníkov, ktorí neboli schopní náležite si pripraviť domáce pracovisko. 

 Vykonajte posúdenie rizík so zapojením pracovníkov, ktorí pracujú na diaľku a ich zástupcov. 
 Umožnite pracovníkom, aby si dočasne vzali domov vybavenie, ktoré používajú v práci (ak si 

ho nemôžu vziať sami, zvážte jeho doručenie). Mohlo by to zahŕňať také veci ako počítač, 
monitor, klávesnicu, myšku, tlačiareň, stoličku, stúpačku alebo lampu. Zaznamenajte, kto si 
berie aké veci, aby ste predišli zmätku, keď sa obnoví normálna práca. 

 Poskytnite pracovníkom na diaľku usmernenie k vytvoreniu domáceho pracoviska s 
aplikovaním ergonomiky, ako je napríklad správne držanie tela a častý pohyb, ak je to možné. 

 Povzbuďte pracovníkov, aby mali pravidelné prestávky (približne každých 30 minút), aby sa 
postavili, rozcvičili a natiahli. 

 Poskytnite pracovníkom na diaľku pomoc pri používaní IT vybavenia a softvéru. Možno budú 
pre prácu nevyhnutné nástroje na telekonferenciu a videokonferenciu, ale pre pracovníkov, 
ktorí ich nepoužívajú, to môže byť problém. 

 Zabezpečte dobrú komunikáciu na všetkých úrovniach, ktorá zahŕňa osoby pracujúce z domu. 
Zahŕňa to napríklad strategické informácie poskytované vrcholovým manažmentom alebo 
povinnosti líniových manažérov, pričom treba pamätať na dôležitosť bežnej sociálnej interakcie 
medzi kolegami. Zatiaľ čo strategické informácie sa môžu oznamovať na plánovaných online 
zasadnutiach, povinnosti líniových manažérov možno vykonávať prostredníctvom online četov 
alebo „virtuálnych stretnutí pri káve“. 

 Nepodceňujte riziko pracovníkov, ktorí sa cítia izolovaní a pod tlakom, čo bez pomoci môže 
viesť k duševným problémom. Dôležitá je efektívna komunikácia a pomoc manažéra a kolegov 
a schopnosť zachovať neformálny kontakt s kolegami. Zvážte pravidelné online zasadnutia 
pracovníkov alebo tímu, alebo striedajte zamestnancov, ktorí môžu byť prítomní na pracovisku, 
ak sa začal postupný návrat do práce. 

 Buďte si vedomí toho, že váš zamestnanec môže mať partnera, ktorý takisto pracuje na diaľku 
alebo deti, ktoré možno potrebujú starostlivosť, pretože nie sú v škole, alebo ktoré sa potrebujú 
pripojiť na diaľku, aby pokračovali vo svojej školskej práci. Iní sa možno musia starať o starších 
alebo chronicky chorých ľudí a o tých, ktorí sú v izolácii. Za týchto okolností musia byť manažéri 
flexibilní, pokiaľ ide o pracovný čas a produktivitu svojich zamestnancov, a budú musieť 
pracovníkov uistiť, že ich chápu, ako aj o svojej flexibilite. 

 Pomôžte pracovníkom určiť si zdravé hranice medzi prácou a voľným časom tak, že im jasne 
poviete, kedy majú pracovať a byť k dispozícii. 

 
Zapojte pracovníkov 
Účasť pracovníkov a ich zástupcov na manažmente OSH je kľúčová pre úspešnosť a zákonnú 
povinnosť. To sa vzťahuje aj na opatrenia prijaté na pracoviskách v súvislosti s COVID-19, keď sa 
udalosti rýchlo vyvíjajú a keď medzi pracovníkmi a celkovo v populácii vládne veľká neistota a úzkosť. 

Je dôležité, aby ste v správnom čase konzultovali so svojimi pracovníkmi a/alebo ich zástupcami a so 
zástupcami pre ochranu zdravia a bezpečnosť o plánovaných zmenách a o tom, ako budú dočasné 
postupy fungovať v praxi. Zapojenie spolu s vašimi pracovníkmi do posudzovania rizík a následných 
reakcií je dôležitou súčasťou postupov v súvislosti s dobrým zdravím a bezpečnosťou. Zástupcovia pre 
ochranu zdravia a bezpečnosť a výbory pre ochranu zdravia a bezpečnosť sú v jedinečnej pozícii, aby 
pomohli navrhnúť preventívne opatrenia a zabezpečili ich úspešnú implementáciu. 

Zvážte tiež, ako zabezpečiť, aby mali pracovníci agentúry a dodávatelia prístup k rovnakým 
informáciám ako priami zamestnanci. 

https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
https://oshwiki.eu/wiki/Practical_tips_to_make_home-based_telework_as_healthy,_safe_and_effective_as_possible
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Starajte sa o pracovníkov, ktorí ochoreli 
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí k najčastejším príznakom COVID-19 horúčka, únava a 
suchý kašeľ. Niektorí ľudia sa infikovali, ale neprejavujú sa u nich žiadne príznaky a necítia sa zle. 
Väčšina ľudí (asi 80 %) sa z ochorenia vylieči bez potreby špeciálnej liečby. Približne jeden zo šiestich 
ľudí, ktorý sa nakazí vírusom COVID-19, vážne ochorie a vyskytnú sa uňho ťažkosti pri dýchaní. 
Závažné ochorenie pravdepodobnejšie vznikne u starších ľudí a u ľudí so základnými zdravotnými 
problémami, ako je vysoký krvný tlak, srdcové problémy alebo cukrovka. 

Osoby, ktoré vážne ochoreli, môžu vyžadovať mimoriadny ohľad, aj keď boli uznaní ako práceschopní. 
Existujú určité náznaky, že pacienti nakazení koronavírusom môžu po chorobe trpieť zníženou 
kapacitou pľúc. Pracovníci v tejto situácii budú možno potrebovať, aby sa ich práca upravila a možno 
budú potrebovať voľno, aby mohli absolvovať fyzioterapiu. Pracovníci, ktorí museli stráviť nejaký čas 
na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS), môžu čeliť špecifickým problémom. Lekár pracovníka a 
zdravotná služba pre zamestnancov (ak sú k dispozícii) by mali odporučiť spôsob a načasovanie 
návratu do práce: 

 Svalová slabosť. To je závažnejšie, čím dlhšie bol niekto na JIS. Znížená svalová 
kapacita sa prejavuje napríklad aj dýchacími problémami. Ďalším častým, ale menej 
uznávaným javom je syndróm po intenzívnej starostlivosti (PICS). Podľa odhadu sa vyskytuje 
u 30 až 50 % ľudí prijatých na JIS a je porovnateľný s posttraumatickou stresovou poruchou. 

 Problémy s pamäťou a sústredením. Tieto problémy sa často vyvinú až časom. 
Keď niekto začne pracovať, nie vždy je to rozpoznateľné. K príznakom viditeľným v práci patria 
problémy s pamäťou a sústredením, problémy s uspokojivým vykonávaním úloh a zhoršená 
schopnosť riešiť problémy. Preto je dôležité všímať si tieto príznaky, ak viete, že niekto bol 
na JIS. Správne usmernenie je veľmi dôležité, pretože pre niektorých pracovníkov je ťažké 
vrátiť sa k svojej predchádzajúcej úrovni výkonu. 

 Dlhý čas do obnovenia práce. Z údajov vyplýva, že u štvrtiny až tretiny osôb, ktoré 
boli na JIS, sa môžu vyvinúť problémy nezávisle od veku. Približne polovica pacientov potrebuje 
jeden rok na to, aby sa mohli vrátiť do práce a až tretina sa možno nikdy nevráti do práce. 

Pracovní lekári a zdravotné služby sú v najlepšej pozícii na poskytovanie poradenstva v súvislosti so 
starostlivosťou o pracovníkov, ktorí ochoreli, a akýmikoľvek úpravami potrebnými v ich práci. Ak nemáte 
zdravotnú službu pre zamestnancov, je dôležité riešiť tieto otázky citlivo a rešpektovať súkromie a 
dôvernosť pracovníkov. 

Buďte si vedomí rizika stigmy a diskriminácie, ktorému môžu byť vystavení pracovníci, ktorí ochoreli na 
COVID-19. 

 

Plánujte a poučte sa pre budúcnosť 
Je dôležité navrhnúť alebo aktualizovať krízové pohotovostné plány pre ukončovacie a začínajúce 
udalosti v budúcnosti, ako sa opisuje v dokumente COVID-19: usmernenie pre pracoviská. Aj malé 
podniky si môžu vytvoriť zoznam, ktorý im pomôže pripraviť sa, ak by sa v budúcnosti vyskytla niektorá 
z takýchto udalostí. 

Podniky, ktoré využívajú prácu na diaľku po prvý raz, môžu zvážiť, že ju prijmú ako modernú, dlhodobú 
pracovnú metódu. Skúsenosti získané počas pandémie COVID-19 môžu viesť k vývoju postupov práce 
na diaľku alebo k úprave existujúcich postupov. 

 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace
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Zostaňte dobre informovaní 
Množstvo informácií súvisiacich s COVID-19 môže byť ohromujúce a môže byť ťažké odlíšiť spoľahlivé 
a presné informácie od nepresných a zavádzajúcich informácií. Vždy si overte, či je pôvodným zdrojom 
informácií osvedčený a kvalifikovaný poskytovateľ. K oficiálnym zdrojom informácií o COVID-19 patrí: 

• Svetová zdravotnícka organizácia 
• Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 
• Európska komisia 
• Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

Keď sa opatrenia fyzického odstupu začnú uvoľňovať, možno budú vydané informácie, ktoré sú 
špecifické pre konkrétne priemyselné odvetvia, komunity alebo skupiny a môžu byť často aktualizované. 
Vo vašej krajine bude mať relevantné informácie ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo práce, ktoré 
môžu poskytnúť odkazy na špecializovanejšie zdroje. 

Sektory a povolania 
U ľudí s povolaním, v ktorom sú vystavení fyzickému kontaktu s mnohými ďalšími ľuďmi, existuje 
najvyššie riziko nakazenia vírusom COVID-19. Okrem pracovníkov zdravotnej starostlivosti, rezidenčnej 
a domácej starostlivosti, k hlavným pracovníkom vystaveným zvýšenému riziku patria napríklad 
pracovníci podieľajúci sa na doručovaní potravín a pracujúci v maloobchode s potravinami, v zbere 
odpadu, pracovníci verejno-prospešných prác, polície, bezpečnosti a verejnej dopravy. 

Rovnakým spôsobom ako niektoré krajiny obmedzili prácu v určitých sektoroch – zvyčajne sa 
pozastavilo najprv vzdelávanie, voľnočasové aktivity a zábava a nakoniec priemysel a výstavba – návrat 
do práce po uvoľnení týchto opatrení môže byť takisto postupný, ale v opačnom poradí. V niekoľkých 
krajinách je dostupné usmernenie týkajúce sa COVID-19 špecifické pre dané sektory a ďalej sú 
uvedené niektoré príklady. Pozrite si webové stránky EU-OSHA, vášho vnútroštátneho orgánu alebo 
inštitútu OSH, kde sú uvedené ďalšie príklady. 

 

Stavebníctvo 
Belgicko – miesta výstavby diaľnic (FR) 

Rakúsko – stavebníctvo (DE) 

Dánsko – stavby a konštrukcie (EN) 

Francúzsko – stavebníctvo (FR) 

Francúzsko – stavebníctvo (FR) 

Nemecko – stavby a konštrukcie (DE) 

Nemecko – remeselníci (DE) 

Taliansko – stavby a konštrukcie (IT) 

Španielsko – stavebníctvo (ES) 

Spojené kráľovstvo – stavebníctvo (EN) 

Austrália – stavby a konštrukcie (EN) 

Kanada – stavebníctvo (EN) 

ISSHCO – stavebníctvo (EN, DE, FR, PT, EL) 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://osha.europa.eu/en
https://osha.europa.eu/en
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://oshwiki.eu/wiki/Category:OSH_systems_at_national_level
https://sofico.org/crise-du-coronavirus-impact-sur-le-deroulement-des-chantiers-autoroutiers/
https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.858247&portal=auvaportal
https://workplacedenmark.dk/health-and-safety/prevent-the-spread/corona-precautions-construction/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://www.preventionbtp.fr/content/download/1814615/20930108/file/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.bgbau.de/mitteilung/engpaesse-atemschutzmasken/
https://www.bghm.de/coronavirus/handlungshilfen/
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/coronavirus-da-mit-linee-guida-sulla-sicurezza-nei-cantieri-edili
http://www.lineaprevencion.com/uploads/archivo/applications/ARCH5e8ef9f98a370.pdf
https://www.constructionleadershipcouncil.co.uk/wp-content/uploads/2020/04/Site-Operating-Procedures-Version-3.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/building-and-construction-minimising
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/construction.pdf
https://www.ishcco.org/covid-19/
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/04/Pandemiepr%C3%A4vention-DE-13-04-2020.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pr%C3%A9vention-de-pand%C3%A9mie-FR.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-PT.pdf
https://www.ishcco.org/wp-content/uploads/2020/03/Pandemic-Prevention-EL.pdf
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Maloobchod 
Rakúsko – maloobchodné spoločnosti (DE) 

Francúzsko – pokladníci (FR) 

Francúzsko – maloobchod (FR) 

Nemecko – pokladníci (DE)  

Nemecko – maloobchod s potravinami a pohostinstvá (DE) 

Írsko – podniky a maloobchodné sektory (EN) 

Holandsko – maloobchod (NL, EN) 

Španielsko – obchodná činnosť na diaľku (ES) 

Španielsko – optici (ES) 

Španielsko – ortopédi (ES) 

Španielsko – supermarkety (ES) 

Španielsko – maloobchody (ES) 

Španielsko – supermarkety a maloobchodníci s potravinami (ES) 

Španielsko – lekárne (ES) 

Španielsko – lekárne (ES) 

Španielsko – čistiarne (ES) 

Austrália – maloobchodná práca (EN) 

Kanada – maloobchod (EN) 

 

Potraviny 
Rakúsko – manipulácia s potravinami (DE) 

Rakúsko – poľnohospodárstvo – pracovníci zo zahraničia (DE) 

Francúzsko – pekárne (FR) 

Francúzsko – pestovanie plodín (FR) 

Francúzsko – chov zvierat (FR) 

Francúzsko – sezónni pracovníci (FR) 

Francúzsko – katering a jedlo so sebou (FR) 

Francúzsko – bitúnky (FR) 

Francúzsko – poľnohospodárske pracoviská (FR) 

Francúzsko – priamy predaj na farmách (FR) 

Španielsko – poľnohospodárstvo, farmárstvo a rybárstvo (ES) 

Španielsko – rybolov, farmárstvo a potravinársky priemysel (ES) 

Španielsko – farmárstvo a potravinársky priemysel (ES) 

Španielsko – potravinársky priemysel (ES) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:1cc3f5c5-6a92-4927-af5c-bb908d3d7b77/LL_Einzelhandelsunternehmen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_caissier-iere_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/3789
https://www.bgn.de/das-coronavirus-fragen-und-antworten/
https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/employersemployeesguidance/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/25/nieuwe-regels-voor-verantwoord-winkelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/03/25/poster-english-precautions-for-shops
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha7_opticas.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha8_ortopedias.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha11_supermercados.pdf
http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha9_pequeno_comercio.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_supermercados_ISSGA_v2_es.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/Actividade/Documento_OFICINAS_farmaciaCoronavirus_ISSGA_CAST.pdf
https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-nCoV/Documents/Procedimiento-actuacion-farmacia-comunitaria-infeccion-covid19.pdf
http://issga.xunta.gal/export/sites/default/recursos/descargas/documentacion/publicacions/Documento_tintorerxas_ISSGA_CAST.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/retail-work-minimising-risk-exposure
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/retail.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5c27da08-b0e4-4cee-bf28-9db5a8fd7f30/LL_Sicherung_der_gesundheitlichen_Anforderungen.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:33699b3d-9433-4180-a2e5-63bb438bce05/20200410%20%20Informationsschreiben%20BMSGPK_BMLRT_LK%C3%96_Schl%C3%BCsselarbeitskr%C3%A4fte_Landwirtschaft_aus_dem_Ausland_%20Quarant%C3%A4neauflagen.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_restauration_collective_vente_emporter.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_abattoir.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_chantiers_agricoles.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_circuits_courts.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200331ampliacioncomunicacionaplicacionrdlestadoalarma_tcm30-536948.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/protocolo_covid19/es_def/adjuntos/PROTOCOLO-Flota-Agricultura-Alimentacion_DEF.pdf
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940418558/_/_/_
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
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COVID – 19 – Späť na pracovisko – Úprava pracovísk a ochrana pracovníkov 

Potraviny 
Španielsko – rybárske plavidlá (ES)  

Austrália – poľnohospodárstvo (EN) 

Austrália – spracovanie a výroba potravín (EN) 

Kanada – spracovanie potravín (EN) 

Spojené kráľovstvo – potravinárske podniky (EN) 

WHO – potravinárske podniky (EN) 

ILO – poľnohospodárstvo a bezpečnosť potravín (EN) 

ILO – maloobchod s potravinami (EN) 

 

Doprava 
Belgicko – letectvo (FR) 

Belgicko – plavby (FR) 

Belgicko – telekomunikácie a pošta (FR) 

Belgicko – vodičské osvedčenie a technická kontrola (FR)  

Dánsko – preprava tovaru (DK) 

Fínsko – vodiči verejnej dopravy (FI, SV, EN) 

Fínsko – nákladné lode (EN) 

Francúzsko – doručovanie (FR) 

Francúzsko – spoločnosti na prepravu hotovosti a manipulácia s cennými papiermi (FR) 

Francúzsko – nákladná doprava a logistické služby 

Francúzsko – garáže (FR) 

Francúzsko – opravovne (FR) 

Nemecko – doprava (DE) 

Nemecko – kuriéri pre diagnostické vzorky (DE) 

Nemecko – taxislužba (DE) 

Nemecko – autobusová doprava (DE) 

Nemecko – vnútrozemská plavba (DE) 

Nemecko – federálne vodné cesty (DE) 

Nemecko – vodné cesty a lodná doprava (DE) 

Nemecko – dopravné kontajnery (DE) 

Nemecko – námorná doprava (DE) 

Nemecko – letecká doprava (DE) 

Nemecko – doručovanie pošty a balíkov (DE) 

Taliansko – doprava (IT) 

http://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/ficha1_buques_pesca.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/agriculture-minimising-risk-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/food-processing-and-manufacturing
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_processing.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331705/WHO-2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742023/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741342/lang--en/index.htm
https://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/covid_19_coronavirus
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/:%20https:/mobilit.belgium.be/fr/navigation/covid_19_coronavirus
https://www.ibpt.be/consommateurs
https://www.wallonie.be/fr/permis-de-conduire-et-controle-technique
https://at.dk/nyheder/2020/04/forebyg-coronasmitte-ved-transport-af-gods/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-for-preventing-the-spread-of-the-covid-19-infectious-disease-in-passenger-traffic-in-the-logistics-industry/
https://www.ttl.fi/en/guidelines-cargo-ships/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_guide_bonnes_pratiques_transport_de_fonds.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-de-bonnes_pratiques-trm-log-covid-14042020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_station_service.pdf
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/FAQ-11.html
https://www.taxi-times.com/corona-taxi-trennschutz-loesungen/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.ccr-zkr.org/13070000-de.html
https://www.elwis.de/DE/Service/Archiv-COVID-19-Pandemie/Archiv-COVID-19-Pandemie-node.html
https://www.elwis.de/DE/Startseite/Erlass-Absehen-von-der-Verfolgung-von-Ordnungswidrigkeiten-bei-COVID-19-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bfr.bund.de/de/kann_das_neuartige_coronavirus_ueber_lebensmittel_und_gegenstaende_uebertragen_werden_-244062.html
https://www.deutsche-flagge.de/de/aktuelles/aktuelle-nachrichten/coronavirus
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus-trasporti-logistica-logistica-e-trasporti/coronavirus-da-mit-linee
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COVID – 19 – Späť na pracovisko – Úprava pracovísk a ochrana pracovníkov 

Doprava 
Holandsko – doprava a logistika (NL) 

Holandsko – doprava a logistika (NL) 

Španielsko – doprava a mobilita (ES) 

Španielsko – rybolov (ES)  

Španielsko – doprava, doručovanie, nakladanie a vykladanie (ES) 

Španielsko – nakladači (ES) 

Španielsko – doprava a logistika (ES) 

Španielsko – doprava – čas jazdy a odpočinku v nákladnej doprave (ES) 

Španielsko – často kladené otázky pre vodičov (ES) 

Španielsko – distribúcia masiek v pozemnej preprave (ES) 

Španielsko – logistika a infografika (ES) 

Španielsko – logistika (ES) 

Španielsko – dezinfekcia vozidiel a hygiena vodičov (ES) 

Španielsko – dezinfekcia vozidiel a hygiena vodičov, stručná príručka (ES) 

Španielsko – dezinfekcia vozidiel, video (ES) 

Španielsko – doručovací personál (ES)  

EÚ (EASA) – lietadlá a letiská (EN) 

EÚ (EASA) – helikoptéry (ES) 

EÚ (EMSA) – námorná doprava (EN + iné) 

Austrália – cestná nákladná doprava (EN) 

Austrália – skladovanie a logistika (EN) 

Austrália – vodiči dodávok (EN) 

Austrália – taxislužba a zdieľané jazdy (EN) 

Kanada – donáška domov a kuriéri (EN) 

Kanada – personál leteckej a pozemnej dopravy (EN) 

Spojené kráľovstvo – bezpečnosť jazdy a cestnej premávky (EN) 

Spojené kráľovstvo – lodná doprava a námorné prístavy (EN) 

Spojené kráľovstvo – sektor dopravy (EN) 

Spojené kráľovstvo – nákladná doprava (EN) 

USA – letiskový zákaznícky servis a registrácia (EN) 

USA – manipulácia s letiskovou batožinou a nákladom (EN) 

USA – pracovníci pre pomoc cestujúcim na letiskách (EN) 

USA – prevádzkovatelia autobusovej dopravy (EN) 

USA – prevádzkovatelia železničnej dopravy (EN) 

https://www.stlwerkt.nl/corona
https://www.tln.nl/nieuws/gezond-en-veilig-werken-gedurende-coronacrisis/
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/movilidad
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+preventivas+frente+al+COVID-19+en+el+transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%83%C2%ADas+%2803.04.20%29.pdf/50c9f435-86cc-47bd-89e5-bfba25cd9429
https://www.froet.es/wp-content/uploads/Plan-Contencion-cargadores-ACTUALIZADO.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.mitma.gob.es/ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/profesionales-transporte
https://boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.aecoc.es/guias/protocolo-para-la-prevencion-del-covid-19-en-operaciones-de-logistica-y-transporte/
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/ilustracion-coronavirus-vf8.pdf
http://www.unologistica.org/wp-content/uploads/guiacoronavirus-logistica-vf8.pdf
https://www.cetm.es/guia-para-desinfectar-los-vehiculos-y-medidas-de-higiene-para-los-conductores-ante-el-coronavirus/
https://www.fenadismerencarretera.com/wp-content/uploads/2020/03/GUIA-HIGIENE-Y-DESINFECCION-COVID-19-26-03-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wpZ2idD0A-k
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/informacion/info_fichas_covid/es_def/adjuntos/personal-de-reparto.pdf
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/updated-covid-19-safety-information-bulletin-includes-new-recommendations
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/guidance-helicopter-operations-light-covid-19-outbreak
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/road-freight-minimising-risk-exposure
https://www.safeworkaustralia.gov.au/doc/warehousing-and-logistics-minimising-risk-exposure-covid-19
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/delivery-drivers-minimising-risk
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/taxi-and-ride-share-services
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/home_delivery_couriers.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/airline_ground_crews.pdf
https://www.drivingforbetterbusiness.com/covid-19/?utm_campaign=46102_Newsletter%209%2F4%2F20&utm_medium=email&utm_source=Roadsafe&dm_i=5KSF,ZKM,JMZA6,3GG0,1
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-shipping-and-sea-ports-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-staff-in-the-transport-sector
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-baggage-cargo-handlers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-passenger-assistance-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
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COVID – 19 – Späť na pracovisko – Úprava pracovísk a ochrana pracovníkov 

Doprava 
USA – pracovníci tranzitných staníc (EN) 

ILO – námorná doprava a rybolov (EN) 

ILO – civilné letectvo (EN) 

IRU – vodiči nákladnej dopravy (EN) 

 
Údržba a domáce služby 

Belgicko – zber domového odpadu (FR) 

Belgicko – zber odpadu (FR) 

Francúzsko – záhradníctvo (FR) 

Francúzsko – pestovanie zeleniny pre trh (FR) 

Francúzsko – údržba (FR) 

Francúzsko – domový odpad (FR) 

Francúzsko – priemyselné práčovne (FR) 

Francúzsko – agent údržby (FR) 

Francúzsko – inštalatér – sanitárna inštalácia (FR) 

Francúzsko – práca pri riešení problémov – opravy v domácnostiach (FR) 

Nemecko – remeselníci (DE) 

Nemecko – zber odpadu (DE) 

Nemecko – zber odpadu zo zariadení zdravotnej starostlivosti (DE) 

Španielsko – odpadové hospodárstvo (ES) 

Austrália – domáce služby (EN) 

Spojené kráľovstvo – čistenie nezdravotníckych zariadení (EN) 

USA – pracovníci údržby tranzitu (EN) 

USA – pracovníci údržby lietadiel (EN) 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742026/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741466/lang--en/index.htm
https://www.iru.org/system/files/IRU%20COVID-19%20truck%20driver%20checklist.pdf
http://moinsdedechets.wallonie.be/#menagers
https://www.arp-gan.be/fr/actualites/52-covid-19-impact-sur-les-collectes-.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid_19_conseils_maraichage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_collecte_ordures_menageres__v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-blanchisserie_v2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_de_maintenance.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_installateur_sanitaire.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&tl=en&u=https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste-v2.pdf&usg=ALkJrhjZHbwQsoCw4hIRoBHFbPR0NCF9oA
https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2020/quartal_2/details_2_387077.jsp
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/LAGA-Rili.html
https://boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/house-services-minimising-risk
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-maintenance-worker.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/aircraft-maintenance-workers.html
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COVID – 19 – Späť na pracovisko – Úprava pracovísk a ochrana pracovníkov 

Voľný čas a zábava 
Belgicko – vodácke a námorné športy (FR) 

Belgicko – rybolov a poľovníctvo (FR) 

Francúzsko – jazda na koni (FR) 

Francúzsko – recepční alebo noční vrátnici (FR) 

Francúzsko – upratovačky a chyžné (FR) 

Fínsko – priemysel služieb (FI, SV, EN) 

Nemecko – telekomunikácie (DE) 

Španielsko – turizmus (ES)  

Kanada – reštaurácie a stravovacie služby (EN) 

WHO – hotely a penzióny (EN) 

ILO – turizmus (EN)  
 

Vzdelávanie 
Austrália – predškolské zariadenia a zariadenia starostlivosti o deti (EN) 

Spojené kráľovstvo – vzdelávanie (EN) 

USA – školy a zariadenia starostlivosti o deti (EN) 

USA – internáty a univerzity (EN) 

WHO – školy (EN) 

ILO – vzdelávanie (EN) 
 

Kaderníctva 
Rakúsko – kaderníci (DE) 

Francúzsko – kaderníci (FR) 

Nemecko – kaderníci (DE) 

Španielsko – kaderníci (ES) 

Švajčiarsko – kaderníci (DE, FR, IT) 

Austrália – kaderníctva (EN)  
 

Zdravotné a opatrovateľské služby 
Rakúsko – prípravné opatrenia v nemocniciach (DE) 

Rakúsko – ochranné opatrenia v nemocniciach (DE) 

Rakúsko – pôrodníctvo (DE) 

Rakúsko – všeobecní lekári (DE) 

https://www.wallonie.be/fr/navigation-de-plaisance-et-sports-nautiques
https://www.wallonie.be/fr/peche-et-chasse
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conseil_metier_hotellerie.pdf
https://www.ttl.fi/en/guidelines-to-the-service-industry-for-preventing-covid-19-infections/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://turismo.gob.es/es-es/novedades/Paginas/Turismo-lanza-una-Gu%C3%ADa-de-buenas-pr%C3%A1cticas-.aspx
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/food_service.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-2020.1-eng.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741468/lang--en/index.htm
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/early-childhood-education-and-care
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-to-educational-settings-about-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/index.html
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in-schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_742025/lang--en/index.htm
https://www.wko.at/branchen/gewerbe-handwerk/friseure/geschaefte-im-dienstleistungsbereich-geschlossen.html
https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/
https://www.friseurhandwerk.de/corona.html
https://www.shortcuts.es/app-covid-19/
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_de_final.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Gudie_fr.pdf
https://coiffuresuisse.ch/fileadmin/user_upload/default/oeffentlich/Bilder/News_Media/News/2020_Coronavirus/Coiffeur_Guide/2020_2403_Coiffeur_Guide_it.pdf
https://hairstylistsaustralia.com.au/2020/03/19/your-health-and-safety-rights-on-covid-19/
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:b76f4af7-e2ab-4148-be70-5521d789d7fa/Standardausgang_BMSGPK_.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8e275409-747d-43b7-ae9b-1478e2642d79/20200330_Empfehlungen%20zum%20Schutz%20der%20Krankenanstalten.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:d4fcdaa1-2030-4351-9b90-03aa0370e104/20200325_Besuchsregelung%20in%20der%20Geburtshilfe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:12fa674b-c360-4ff2-b4ce-ec8391241026/Vorgehen%20Covid19%20niedergelassene%20%C3%84rzte.pdf
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COVID – 19 – Späť na pracovisko – Úprava pracovísk a ochrana pracovníkov 

Zdravotné a opatrovateľské služby 
Rakúsko – vakcinácie (DE) 

Rakúsko – rezidenčná zdravotná starostlivosť (DE) 

Rakúsko – opatrovatelia v 24-hodinovej starostlivosti (DE) 

Rakúsko – PPE pre starostlivosť a pomoc (DE) 

Rakúsko – typy masiek a ochrana nosa (DE) 

Rakúsko – darovanie krvi a tkanív (DE) 

Rakúsko – duševné zdravie pre pracovníkov zdravotnej starostlivosti (DE) 

Rakúsko – duševné zdravie pre všeobecnú verejnosť (DE) 

Rakúsko – duševné zdravie pre rodičov a opatrovateľov detí (DE) 

Rakúsko – duševné zdravie pre manažérov a vedúcich tímov v zdravotníckych zariadeniach 
(DE) 

Nemecko – ambulantné a nelekárske pohotovostné služby (DE) 

Taliansko – zdravotnícki pracovníci (IT) 

Španielsko – sociálne služby (ES) 

Španielsko – opatrovateľské domovy (ES) 

Španielsko – domáca starostlivosť (ES) 

Španielsko – pomocné zariadenia domácej starostlivosti (ES) 

Španielsko – domovy dôchodcov a centrá sociálnych služieb (ES) 

Španielsko – zdravotná starostlivosť: odpadové hospodárstvo (ES) 

Španielsko – zdravotná starostlivosť (ES) 

Španielsko – odborníci zdravotnej a sociálnej starostlivosti (ES) 

Španielsko – manažment pacientov (ES) 

Španielsko – pohotovostné služby (ES) 

Španielsko – jednotky intenzívnej starostlivosti (ES) 

Španielsko – tehotné ženy a novorodenci (ES) 

Španielsko – pediatrická starostlivosť (ES) 

Španielsko – primárna starostlivosť (ES) 

Španielsko – dialyzačné jednotky (ES) 

Španielsko – manipulácia s mŕtvolami (ES) 

Španielsko – zdravie zdravotníckych pracovníkov (ES) 

Španielsko – zdravie zdravotných sestier (ES) 

Španielsko – invazívne postupy v kardiológii (ES) 

Španielsko – ochranné opatrenia podľa druhu činnosti (ES) 

Španielsko – COVID19, použitie PPE a aktivácia a deaktivácia protokolu (ES) 

Španielsko – technické služby (ES) 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:291ed7d0-5850-467c-897e-9d58f3fc0de0/Empfehlung%20zum%20Umgang%20mit%20Impfungen%20in%20Zusammenhang%20mit%20SARS-CoV-2_16.4.2020.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:68286934-02ad-4196-ab4d-31b204334c8a/20200409_Handlungsempfehlung%20f%C3%BCr%20niedergelassene%20Gesundheitsberufe.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:f553c424-2e06-4103-9bc6-74b62ed2e9a4/20200401_Handlungsempfehlung_Informationen%20f%C3%BCr%20Personenbetreuungskr%C3%A4fte%20in%20der%2024-Stunden-Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:3a20ad14-3521-4402-8447-c5e6cbf307ae/20200409_Empfehlung%20zu%20COVID-19%20Schutzma%C3%9Fnahmen%20f%C3%BCr%20Pflege%20und%20Betreuung.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:6fd05450-1b1d-465f-9610-170a7cfc597a/20200409_%C3%9Cbersicht%20Einsatzbereiche%20verschiedener%20Maskenarten%20und%20Mund-Nasen-Schutzes%20im%20Gesundheits-%20und%20Sozialbereich.pdf
https://www.basg.gv.at/marktbeobachtung/amtliche-nachrichten/detail/novel-corona-virus-2019-ncov
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:987948d3-3d63-4930-be87-58b6a8e83503/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Besch%C3%A4ftigte%20im%20Gesundheitsbereich.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:2bd7b910-258a-4e42-9206-de683382f793/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20die%20Allgemeinheit.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:ccfc6eca-5f16-4df3-ad00-c29399fea6d7/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Eltern%20und%20BetreuuerInnen%20von%20Kindern.pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:8df13ac3-96ef-45a7-ab2f-5c380ac64bca/20200325_Empfehlungen%20f%C3%BCr%20Teamleitung%20und%20Management%20ind%20Gesundheiteinrichtungen.pdf
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=de&sp=nmt4&tl=en&u=https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Hygiene.html&usg=ALkJrhgLsu5x8wPd2LQjna22C1v4i1xXFg#h
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-covid-19-operatori-sanitari-seconda-versione.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/715218/Orientaciones+frente+al+COVID-19+en+el+Sector+Servicios+Sociales_V1_08.04.20.pdf/f3137436-cf9b-4033-b132-4446351d0608
https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Plantilla100/1284940889409/_/_/_
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/coronavirus_recomendaciones_auxiliares.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Residencias_y_centros_sociosanitarios_COVID-19.pdf
https://www.astursalud.es/documents/31867/946211/Coronavirus++Eliminaci%C3%83%C2%B3n+de+residuos+limpieza+y+desinfecci%C3%83%C2%B3n.pdf/a2d7bfe2-9bff-3957-d4a7-d47f4db96b01
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_Personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2644.1584801806.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EXziOWITu0I&feature=youtu.be
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.codem.es/Adjuntos/CODEM/Documentos/Informaciones/Publico/df9b5eef-ed58-408d-921c-2aceb60d583c/EAECFF86-8B2E-40D2-946E-E54638483A4E/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf/8318bf87-17d8-41a1-9b95-d8328fd86abf.pdf
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-epi-ap
https://www.scsalud.es/coronavirus-video-retirar-epi
https://portal.coiim.es/uploads/files/f378230aedbf35f9a34122f2578ad5a51e509479.pdf
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COVID – 19 – Späť na pracovisko – Úprava pracovísk a ochrana pracovníkov 

Zdravotné a opatrovateľské služby 
Austrália – poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o zostarnutých (EN) 

Kanada – denná starostlivosť (EN) 

Kanada – pohotovosť a príjem pacientov (EN) 

Kanada – prví reagujúci (EN) 

Kanada – dlhodobá starostlivosť (EN) 

Spojené kráľovstvo – opatrovateľské domovy (EN) 

Spojené kráľovstvo – útulky pre bezdomovcov (EN) 

Spojené kráľovstvo – zdravotnícki pracovníci (EN) 

Spojené kráľovstvo – oddelenia pre intubovaných pacientov (EN) 

Spojené kráľovstvo – invazívne postupy v kardiológii (EN) 

USA – útulky pre bezdomovcov (EN) 

USA – komunity dôchodcov (EN) 

ILO – zdravotnícky sektor (EN) 

ILO – verejná pohotovosť (EN) 

WHO – opatrovateľské domovy (EN) 

WHO – OSH vo verejnom zdraví (EN) 
 

Polícia a väznice 
Belgicko – polícia (FR) 

Španielsko – väznice (ES) 

Spojené kráľovstvo – väznice (EN) 

USA – prví reagujúci a polícia (EN) 

USA – väznice (EN) 

USA – správa letísk (EN) 

WHO – väznice (EN) 

 

Iné 
Rakúsko – školenie personálu (DE) 

Belgicko – školy a škôlky (FR) 

Belgicko – povinné vzdelanie (FR) 

Belgicko – vyššie vzdelanie (FR) 

Belgicko – vzdelávanie v oblasti sociálneho rozvoja (FR) 

Belgicko – pohrebné ústavy (FR) 

https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/health-and-aged-care-providers
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/day_cares.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/emergency_patient_intake.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/first_responders.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/long_term_care.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-services-for-people-experiencing-rough-sleeping
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-health-professionals
https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/20200320-COVID-19-ESTATES-FACILTIES-V1.0.pdf
https://www.icomem.es/adjuntos/adjunto_2624.1584374352.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/index.html
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741655/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741467/lang--en/index.htm
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies
https://www.police.be/5998/fr/questions/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Recomendaciones_en_centros_penitenciarios_COVID19.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-prisons-and-other-prescribed-places-of-detention-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/first-responders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/airport-custodial-staff.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-for-authorities
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:bad0112c-546b-4478-92f2-4d8975359c5f/LL_Personalschulung.pdf
https://coronavirus.brussels/index.php/ecoles-et-creches/
http://enseignement.be/index.php?page=28296&navi=4677
http://enseignement.be/index.php?page=28300&navi=4679
http://www.enseignement.be/index.php?page=28297
https://www.wallonie.be/fr/funerailles
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COVID – 19 – Späť na pracovisko – Úprava pracovísk a ochrana pracovníkov 

Iné 
Belgicko – veterinárne zariadenia (FR) 

Belgicko – domáci miláčikovia (FR) 

Belgicko – útulky pre zvieratá (FR) 

Belgicko – cezhraniční pracovníci (FR) 

Fínsko – zamestnanci domácej starostlivosti (FI) 

Francúzsko – call centrá (FR) 

Francúzsko – pohrební agenti (FR) 

Francúzsko – sezónne práce (FR) 

Francúzsko – bezpečnostná služba (FR) 

Francúzsko – drevársky priemysel a podniky (FR) 

Nemecko – remeselníci v zákazníckom servise (DE) 

Nemecko – pohrebné ústavy (DE) 

Nemecko – kancelárske práce (DE) 

Taliansko – civilná služba (IT) 

Španielsko – pohrebné ústavy (ES) 

Španielsko – pohrebné ústavy: biologické látky (ES) 

Španielsko – manipulácia s mŕtvolami (ES) 

Španielsko – priemysel (ES) 

Španielsko – priemysel (ES) 

Španielsko – priemysel (ES) 

Španielsko – majitelia domácich miláčikov a veterinárne kliniky (ES) 

Španielsko – veterinárne kliniky (ES) 

Španielsko – správna prax na úrovni pracovísk (ES) 

Španielsko – kovopriemysel (ES) 

Austrália – malé podniky (EN) 

Austrália – kancelárske práce (EN) 

Kanada – výroba (EN) 

Kanada – baníctvo (EN) 

Kanada – pracovné tábory (EN) 

Kanada – prevencia stigmy (EN) 

Spojené kráľovstvo – domáci pracovníci (EN) 

Spojené kráľovstvo – starostlivosť o zosnulých (EN) 

Spojené kráľovstvo – pohrebníctva (EN) 

USA – kostoly (EN) 

http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#veterinaires
http://www.favv-afsca.be/professionnels/publications/communications/coronavirus.asp#animaux
https://www.wallonie.be/fr/refuges-pour-animaux-et-centres-creaves
file://AGENCY.dom/SHARED/PRU/_PV-WC/_ongoing%20MV/%E2%80%A2Centre%20de%20crise%20National:%20travailleurs%20transfrontaliers%20:%20https:/centredecrise.be/fr/news/gestion-de-crise/questions-relatives-au-franchissement-de-nos-frontieres
https://www.ttl.fi/en/guidelines-home-care-employees/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_centre_d_appel.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_funeraire.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_saisonnier.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_agent_securite.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
https://www.bgrci.de/presse-medien/aktuelle-meldungen/schutzmassnahmen-fuer-handwerkerinnen-und-handwerker-im-kundendienst/
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.certo-portal.de/?pk_campaign=VBG-Website-Unterseite
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/03-04-2020/protocollo-dintesa-pa-oo-ss
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328681/858w.pdf/884418b2-538b-4df2-8d02-a4573317082a
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/712877/Orientaciones+frente+a+Covid-19+en+el+Sector+Industrial.pdf/43697276-70d5-4aaf-b091-6948d5376e41
https://www.euskadi.eus/contenidos/noticia/industria_koronabirus_prot/es_def/adjuntos/protocolo_industria_salud_covid.pdf
https://www.gslprevencion.com/wp-content/uploads/2020/03/V3.-MEDIDAS-PREVENTIVAS-FRENTE-AL-CORONAVIRUS.-COVID-19-EN-INDUSTRIA.pdf
http://www.colvet.es/sites/default/files/2020-03/CONSEJOS%20EN%20PDF.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/328096/821+web.pdf/dbae42ff-e7e7-4cb5-9800-24c96e64b330
https://ep00.epimg.net/descargables/2020/04/11/791748c3650efd532bde1f24a10a3ff1.pdf
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2020/04/Guia-COVID-19-METAL.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Laboral&utm_content=AECIM%20Laboral+CID_9d7f4abeb1cec399e36011cae2963ded&utm_source=Email%20marketing&utm_term=Gua%20preventiva
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/covid-19-information-small-business
https://www.safeworkaustralia.gov.au/covid-19-information-workplaces/preparing-workplaces-covid-19/office-workers-minimising-risk-covid
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/manufacturing.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/mining.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/work_camps.pdf
https://ccohs.ca/images/products/pandemiccovid19/pdf/preventing_stigma.pdf
https://www.hse.gov.uk/toolbox/workers/home.htm?utm_source=hse.gov.uk&utm_medium=refferal&utm_campaign=coronavirus&utm_term=home-workers&utm_content=home-page-popular
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-care-of-the-deceased/guidance-for-care-of-the-deceased-with-suspected-or-confirmed-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-managing-a-funeral-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/index.html
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Iné 
ILO – automobilový priemysel (EN) 

ILO – textilný, odevný, kožiarsky a obuvnícky priemysel (EN) 
 

Národné kompilácie (neúplný zoznam)  
Rakúsko – informácie pre špecialistov (DE) 

Belgicko – užitočné odkazy (FR, NL) 

Francúzsko – usmernenie pre spoločnosti a zamestnancov (FR) 

Nemecko – tipy pre spoločnosti a zamestnancov (DE) 

Španielsko – posúdenie rizík vs. COVID-19 (ES) 

Kanada – individuálne tipy (EN) 

Spojené kráľovstvo – usmernenie pre neklinické podmienky (EN) 

USA – usmernenie pre podniky a zamestnávateľov (EN) 

ILO – sektorové informácie (EN)  

Poznámka: všetky odkazy v tomto článku boli dostupné 16. apríla 2020 
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https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741344/lang--en/index.htm
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
https://www.info-coronavirus.be/fr/links/
https://www.info-coronavirus.be/nl/links/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigtenhttps:/www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihre-beschaeftigten
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.ccohs.ca/products/publications/covid19/
https://www.gov.uk/government/collections/coronavirus-covid-19-list-of-guidance#guidance-for-non-clinical-settings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html?deliveryName=USCDC_10_4-DM25645
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/lang--en/index.htm
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