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Informácie a pokyny v súvislosti s aktuálnou situáciou rizika nákazy pred 

infekciou 

 

Pre verejnosť 
 

• Kontaktujte Oravskú vodárenskú spoločnosť, a. s. a jej zamestnancov osobne len v nevyhnutných prípadoch. 

• Kontaktujte Oravskú vodárenskú spoločnosť, a. s. a jej zamestnancov prednostne telefonicky alebo emailom. 

• Ak sa u Vás vyskytnú príznaky respiračného ochorenia, okamžite to oznámte (nie osobne). Kontaktujte 
telefonicky svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu. Dočasne odložte návštevu Oravskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. a jej zamestnancov, 

• Pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou alebo použite rukáv, nie ruky. 

• Často si umývajte ruky mydlom a vodou. Ak nie sú dostupné, používajte dezinfekčné prostriedky na báze 
alkoholu. 

• Sledujte internetovú stránku Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk). 

• Sledujte internetovú stránku Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (www.ovs.sk) kde Vás informujeme 
o aktuálnej situácii v súvislosti s rizikami nákazy pred infekciou. 

• Preberanie vzoriek vôd z vlastných zdrojov, plánované pri príležitosti svetového dňa vody na 19.03.2020, je 
zrušené. O náhradnom termíne zberu vzoriek budeme včas informovať v priebehu 2. polroku 2020. 

 

Pre zamestnancov Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 
 

• Ak sa u Vás vyskytnú príznaky respiračného ochorenia, okamžite to oznámte (nie osobne). Kontaktujte 
telefonicky svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu. Dočasne odložte príchod do zamestnania. 

• Pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou alebo použite rukáv, nie ruky. 

• Často si umývajte ruky mydlom a vodou. Ak nie sú dostupné, používajte dezinfekčné prostriedky na báze 
alkoholu. 

• Zamestnanci, ktorí navštívili oblasti s potvrdeným výskytom nového koronavírusu a majú príznaky, najmä 
zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky (nie osobne!) 
kontaktovať zamestnávateľa, svojho lekára, prípadne infolinku Úradu verejného zdravotníctva. 

• Prosíme zamestnancov, aby zvážili cestovanie do oblastí s potvrdeným šírením nového koronavírusu. 

• Upratovacia služba vykonáva dezinfekciu priestorov, kde vo zvýšenej miere dochádza k styku s verejnosťou, 
dezinfikujú sa podlahy, kľučky dverí a podobne. 

• Sledujte internetovú stránku Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk). 

• Sledujte internetovú stránku Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (www.ovs.sk) kde Vás informujeme o 
aktuálnej situácii v súvislosti s rizikami nákazy pred infekciou. 

• Všetci nadriadení o vyššie uvedenom informujú svojich podriadených. 


