
OPATRENIA ORGANIZÁCIE  
V SÚVISLOSTI S COVID – 19

Všeobecný pokyn: 
Ipeľský energetický enviromentálny klaster IPEEK ako záujmové združenie právnických osôb 
vzhľadom k charakteru svojej výskumnej, vzdelávacej a konzultačnej činnosti prijal tieto pod-
statné opatrenia pre fungovanie svojich členov, funkcionárov a partnerov v projektoch a po-
čas konferencií a workshopov. 

Všetci členovia a dotknuté osoby v rámci organizácie sú povinné riadiť sa všeobecne platný-
mi a priebežne aktualizovanými pokynmi a usmerneniami na oficiálnej stránke Ministerstva 
zdravotníctva SR a Ministerstva zahraničných vecí SR, ako aj na: https://www.korona.gov.sk/ 

Na všetkých rokovaniach, výskumných plneniach, workshopoch a konferenciách doma i v za-
hraničí sú členovia povinní dodržiavať bezpečnostné, hygienické a priestorové predpisy, do-
držiavať odstupy pri účasti a samotnej organizácii podujatí najmenej 2 metre u jednotlivých 
osôb od seba, naďalej zodpovedne nosiť povinne rúška na verejnosti v interiéroch budov 
a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, ale aj na vzdelávacích akciách v interiéroch. 

Bližšie informácie k rúškam - opatrenie ÚVZ:  
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/03_07_final_opatrenia_ruska.pdf 

Pri vykonávaní zahraničných pracovných i osobných ciest je potrebné priebežne sledovať 
aktuálny stav zaradenia danej krajiny do portfólia ohrozených / rizikových štátov a podľa 
toho sa u rizikových krajín bezpodmienečne a dobrovoľne podriadiť karanténe a bezodkladne 
o vzniku zdravotného problému vyrozumieť jednak svoju členskú organizáciu a tiež vedenie 
klastra IPEEK. 

Hromadné, kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia / pokyny: 
Pre zabezpečovanie podujatí tohto typu v rámci programov a projektov klastra je nutné: 

- návštevníci a účastníci musia mať rúška a nemôžu mať telesnú teplotu nad 37,2 °C

- odporúča sa šachovnicové sedenie 

- na hygienických zariadeniach musí byť tekuté mydlo a papierové utierky, dezinfekcia kaž-
dú hodinu 

- pred zahájením podujatia je potrebné zabezpečiť zo strany organizátorov dezinfekciu 
dotykových plôch a priestorov 

- prípustný maximálny počet účastníkov pre organizáciu je obmedzený na 200 osôb 

- kontrolovaný vstup a výstup účastníkov 

- vstup s rúškom 

- pri vstupe dezinfekcia rúk 

- častá dezinfekcia priestorov, dostatočné vetranie 

- šachovnicové sedenie. 

Tieto organizačné opatrenia nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na úradnej webovej ad-
rese organizácie a platia do odvolania. 

V záujme vlastnej bezpečnosti a ochrane zdravia vlastného i najbližších spolupracovníkov 
žiadame prísne dodržiavať pokyny a zároveň nahlasovať vopred prípadné zdravotné prob-
lémy v záujme karantény. 


