P R Í K A Z č. 08/2020
generálneho riaditeľa vydaný na zabezpečenie minimalizácie šírenia nákazy
koronavírusom COVID-19 v OVS, a. s.
V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 pre zabezpečenie maximálnej ochrany
zamestnancov OVS, a. s. pred infikovaním a pre minimalizáciu rizík a šírenia nákazy
prikazujem:
1. Ak sa u zamestnanca vyskytnú príznaky respiračného ochorenia, okamžite kontaktuje
telefonicky (nie osobne) svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu. Dočasne
odložte príchod do zamestnania,
2. Zamestnanci, ktorí pricestujú z rizikových oblastí alebo majú príznaky, najmä zvýšenú
teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, alebo boli preukázateľne v
kontakte s osobou, u ktorej bola zistená infekcia koronavírusom, neodkladne opustia svoje
pracovisko do domácej karantény, o tejto skutočnosti telefonicky okamžite informujú
svojho priameho nadriadeného a následne telefonicky kontaktujú svojho lekára, prípadne
infolinku Úradu
verejného zdravotníctva a zaregistrujú sa na stránke
https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/,
3. Sledujte internetovú stránku Úradu verejného zdravotníctva SR (www.uvzsr.sk) a
internetovú stránku Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. www.ovs.sk,
4. Dodržujte prijaté opatrenia RÚ VZ SR, Ústredného krízového štábu a MZ SR,
5. Služobné cesty v SR a do rizikových oblastí sa až do odvolania rušia, rušia sa tiež akékoľvek
spoločenské akcie alebo školenia,
6. Žiadam zamestnancov o časté a dôkladné umývanie rúk mydlom, poprípade dezinfekčným
prostriedkom a následným opláchnutím vodou z vodovodu. Všetci zamestnanci budú
povinne vybavení ochrannými rúškami a pri kontakte so zákazníkmi ich budú mať na tvári,
7. V maximálnej miere minimalizovať kontakty na pracovisku,
8. Oddelenie MTZ zabezpečí v spolupráci s upratovacou službou každodennú dezinfekciu
kancelárskych, hygienický priestorov a šatní zamestnancov, až do odvolania,
9. Oddelenie laboratórií a stredisko vodovodov a kanalizácií bude pri výkone svojich činností
(odber vzoriek, odpisy vodomerov) dodržiavať základné hygienické pravidlá, preventívne
nosenie ochranného filtra alebo rúška, časté a dôkladné umývanie rúk, pravidelné čistenie
a dezinfekcia povrchov a osobných predmetov, minimalizovanie kontaktov s inými
osobami,
10. Od 15. 10. 2020 bude pre verejnosť uzatvorené celé zákaznícke centrum a všetky
prevádzky OVS, a. s.. Požiadavky zákazníkov budú riešené prednostne elektronickou
poštou alebo telefonicky. Informácie sú zverejnené na internetovej stránke www.ovs.sk,
11. Naďalej zostáva v platnosti Príkaz GR č. 7.,
Ing. Jozef Revaj
generálny riaditeľ
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