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Príkazný list č. 'll202CI

Na základe Pokynu ě" 1Qt202O a č. 11t202O Úradu Banskobystrického
samosprávneho kraja k prijatým opatreniam v súvislosti so šírením sa COVID * 19

vydávam s účinnost'ou od 8.júla 2020

pre zamestnancov SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani tieto opatrenia :

1lKaždý zamestnanec školy je povinný pred nástupom na zahraničnú dovolenku
bezodkladne oznámiť na e-mailovej adrese qekrgía(ia_t@sosnb.sk dátum začiatku
a ukončenia dovolenky v zahraničí.
Testu a domácej izolácii sa nemusí podrobit'zamestnanec, ktorý po návrate zo
zahran'řčia po§as najbliŽších dvoch týždňov nenastupuje do práce.

'll
2l Každému zamestnancovi školy ktorý vycestuje do zahraničia na dobu dlhšiu ako
48 hodín a vstúpi na územie Slovenskej republiky sa nariadi domáca izolácia počas
5 kalendárnych dní .Spósob domácej izolácie určí lng. Jozef Koperdák, riaditel'školy,
telef. číslo 0905 493 007.
Následne najskór po piatom dni domácej izolácie je zamestnanec povinný podrobiť
sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID - 19.
Ak bude výsledok testu negatívny, domáca izolácia zamestnanca sa skončí,
Výsledok testu predloží riaditel'ovi školy. Po predložení negatívneho testu móže
zamestnanec nastúpit' do práce,

3/ Zamestnanec sa po príchode zo zahraničia objedná na testovanie tak, aby po
skončení piatich kalendárnych dní mohol absolvovat'testovanie. Zamestnanec má
povinnosť objednať sa na testovanie na telef. čísle 045 l 5201515 a zaslat'e-mail na
ad resu i a n?,rrc ho§ oJa@ne nqq 4 ! §qzyoJ§} n §K.
V predmete správy sa uvedie : zamestnanec školy žiadost'o test COV|D - 19,
v texte správy sa uvedie - meno, priezvisko, dátum narodenia, adre$u bydliska,
svoje telef.číslo, e-mailovú adresu na ktorú mu bude výsledok testu doručený
a presný názov zamestnávatela / SOŠ obchodu a služieb Nová Baňat

V prípade nejasností sa zamestnanci móžu informovat'na telef.čísle: 0903 035 594

Testovanie výterovou metódou PCR zabezpečuje infektologická ambulancia
v Nemocnici Zvoten na základe dohody s tJradom BBSK.
Náklady na testy zamestnancovi bude preplácat' zamestnávatel' po pred ložení faktúry
za vykonané testovanie, Faktúru je zamestnanec povinný predložit' na sekretariát
školy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca,
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4/ Tieto opatrenia sa nevzťahujú na zamestnanca, ktoný abs,olvuje cestu do

zahraničia s návraiom na územie Slovenskej republiky do 48 hodín,

5/ Riaditeí školy určil zamestnancov zodpovedných za evidenciu cestujúcich do

zahraničia: lng. Mária Schwarzová, Vierá BudinŠká, Zamestnanci sú povinní

nahlásiť požadované údaje na e_mailovej adrese sekretaria!@sosnp,sk

6/ zamestnanci školy sú povinní na dovolenkovom lístku vyznačit,miesto pobytu

počas dovolenky a Ůrčeným zamestnancom nahlásiť počet dní strávených

v zahraničí.

7tzamestnanci školy po návrate zo zahraničia sa telefonicky prihlásia.riaditeťovi

školy na telefónno* Óiste o9o5 493 o07 a riaditeť školy určí pracovný režim,

V Novej Bani, 08.07.2020
tltredná odbonná _šk^ola---oaJňoOu a s1užirb-ósteytz

9a6 01 ttová Eana
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lng. Jozef ffioperdák

riadite[školy


