Opatrenia v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID-19
Opatrenia prijaté vládou SR:
Všetky informácie a prijaté opatrenia na celoštátnej úrovni sú dostupné najmä na stránkach:
https://www.korona.gov.sk/, http://www.uvzsr.sk/ a https://www.health.gov.sk/
Opatrenia prijaté ÚJD SR:
ÚJD SR pokračuje vo výkone svojich kompetencií a dozorných činností v súlade s opatreniami
prijatými vládou SR. Krízový štáb ÚJD SR sústavne monitoruje situáciu, sleduje a vyhodnocuje
vydávané nariadenia vlády SR, uznesenia vlády, opatrenia a usmernenia ústredných orgánov
štátnej správy a iných úradov, týkajúce sa pandémie a organizuje činnosť ÚJD SR s dôrazom
na kontinuálne zabezpečenie výkonu dozorných činností pri dodržaní prijatých
epidemiologických opatrení.
Na základe odporúčaní Krízového štábu ÚJD SR boli príkazom predsedníčky už 10. 3. 2020
prijaté viaceré opatrenia ako okamžité zrušenie všetkých plánovaných služobných ciest,
prikázaná dvojtýždňová domáca karanténa po návrate zamestnancov z už prebiehajúcich
služobných aj súkromných zahraničných ciest, zabezpečenie a distribúcia ochranných rúšok
a dezinfekcie pre všetkých zamestnancov, zrušená účasť na hromadných vzdelávacích
aktivitách atď. Na minimum boli obmedzené interné aj externé pracovné stretnutia, odporúčané
sú elektronické formy – email, tele- a videokonferencie. Osobitne pre lokalitných inšpektorov
bol prijatý pokyn zdržiavať sa osobných stretnutí a zdržiavať sa vo svojich priestoroch, podľa
možnosti bez osobného kontaktu. Cvičenia Havarijného štábu ÚJD SR plánované na 8. 3.
a 14. 5. 2020 boli preložené na jeseň.
Príkazom predsedníčky zo dňa 11. 3. 2020 boli až do odvolania pozastavené všetky plánované
inšpekcie, vrátane už oznámených. Na základe príkazu predsedníčky bola zavedená
reorganizácia výkonu služobných povinností pri výkone dozorných činností, vrátane inšpekcií.
Všetky opatrenia týkajúce sa jadrovej bezpečnosti prijaté prevádzkovateľmi jadrových
zariadení sú konzultované, posudzované a v prípade potreby schvaľované ÚJD SR. Lokalitní
inšpektori zostávajú na pracovisku a vykonávajú rutinné inšpekcie v nevyhnutnom rozsahu
podľa bezpečnostného významu. Lokalitní inšpektori majú rozvrhnuté služby a pracovný čas
tak, že vždy aspoň jeden je v pohotovosti doma, aby bola zabezpečená záloha pre prípad
ochorenia. Inšpekcie pri transporte jadrových materiálov sú vykonávané bez obmedzenia.
Rovnako bez obmedzenia, ale za dodržania prísnych opatrení, prebieha overovanie osobitnej
odbornej spôsobilosti zamestnancov držiteľa povolenia na prevádzku – operátorov blokových
dozorní a výcvikových inštruktorov na simulátore. Kontinuálne pokračuje posudzovanie
potrebnej dokumentácie a vydávanie povolení najmä v súvislosti s plánovanými odstávkami
jadrových blokov a s výmenou paliva.
Na základe uplatnenia princípov kultúry bezpečnosti a konzervatívneho prístupu po vyhlásení
mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia
COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2, ktorý bol vyhlásený vládou Slovenskej
republiky uznesením č. 111 zo dňa 11. 3. 2020 od 12. marca 2020 od 6 hod., a na základe
rozhodnutia Krízového štábu ÚJD SR zo dňa 13. 3. 2020, predsedníčka úradu schválila návrh
generálnej tajomníčky služobného úradu v záujme plnenia úlohy C.1 uvedeného uznesenia s
cieľom zabezpečiť plnenie prioritnej úlohy úradu – dozor nad bezpečnou prevádzkou jadrových
zariadení na území Slovenskej republiky. Uvedený návrh obsahuje súbor opatrení, ktoré
zabezpečia obmedzenie šírenia nákazy medzi zamestnancami úradu a zároveň určia priority

úradu na výkon len tých najnevyhnutejších činností tak, aby tieto boli zabezpečené v existujúcej
mimoriadnej situácii a pritom sa minimalizovalo šírenie nákazy prostredníctvom zamestnancov
úradu do jadrových zariadení.
Na základe tohto príkazu bola od 16. marca 2020 pre maximum zamestnancov nariadená práca
z domu, pričom na pracovisku sa zdržiavajú iba zamestnanci potrební pre zabezpečenie výkonu
neodkladných činností. Zamestnanci sa striedajú vo výkone práce na pracovisku a doma pokiaľ
je to možné aspoň v týždňových intervaloch. Prevádzka podateľne ÚJD SR v Bratislave
a Trnave sa obmedzuje až do odvolania na 3 hodiny denne, v čase od 9 do 12 hodiny. Pracovné
činnosti, ktoré nie je možné zabezpečiť cez vzdialený prístup k pracovnej pošte alebo
služobnému počítaču, ako napr. prevádzka podateľne, lokalitné inšpekcie, monitoring údajov
v Centre havarijnej odozvy, prístup do ekonomických softvérov a systémov, komunikácia
úradu s verejnosťou a inými orgánmi v mimoriadnej situácii, odvoz pracovníkov a pod., sú
v potrebnej miere naďalej zabezpečované prítomnosťou zamestnancov na pracovisku s tým, že
sa zohľadňuje periodicita výkonu týchto činností.
Ochrana zdravia zamestnancov je najvyššou prioritou ÚJD SR vzhľadom na potrebu
zabezpečenia plnohodnotného výkonu dozorných činností aj v tejto mimoriadnej situácii.
Z tohto dôvodu ÚJD SR dôsledne vyžaduje zodpovedné správanie sa všetkých jeho
zamestnancov. Ak sa u zamestnanca, alebo u člena jeho spoločnej domácnosti alebo u osoby s
ktorou prišiel do kontaktu zistí podozrenie alebo preukáže nákaza koronavírusom, zamestnanec
je povinný oznámiť túto skutočnosť vedúcemu zamestnancovi a telefonicky alebo emailom
oznámiť túto skutočnosť osobnému úradu.
Tieto pokyny sa priebežne menia a dopĺňajú v súlade s opatreniami prijímanými na úrovni
Ústredného krízového štábu SR a hlavného hygienika SR.
Opatrenia prijaté prevádzkovateľmi jadrových zariadení:
ÚJD SR kontinuálne monitoruje situáciu v prevádzkovaných jadrových zariadeniach, vrátane
opatrení prijatých prevádzkovateľmi s cieľom zabezpečiť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku
jadrových zariadení, predovšetkým jadrových elektrární v prevádzke.
Slovenské elektrárne, a. s.,(SE, a. s.) prijali opatrenia pre všetky svoje zariadenia vyrábajúce
elektrickú energiu. Spoločnosť SE, a. s., venuje maximálnu pozornosť vývoju pandémie.
V reakcii na rozšírenie vírusu v Taliansku boli v spoločnosti v predstihu zavedené prísne
pravidlá pre zníženie rizika šírenia vírusu a pre zabezpečenie spoľahlivej produkcie elektrickej
energie.
24. 2. 2020 nariadil generálny riaditeľ SE, a. s., zriadenie poradnej skupiny pre COVID-19. Od
nasledujúceho dňa poradná skupina prijímala opatrenia ako:
 úplný zákaz zahraničných služobných ciest,
 obmedzenie osobných stretnutí a rokovaní na nevyhnutné minimum, neskôr úplný
zákaz spoločných aktivít a rokovaní s viac ako 10 osobami,
 maximálne možné využitie telekonferenčných prostriedkov pre prácu v skupine,
 dezinfekcia priestorov a zriadenie dezinfekčných staníc, obstarania krízových
ochranného vybavenia, germicídnych žiaričov a zariadení pre dezinfekciu povrchov,
 analýza bezpečnej prevádzky JE, vrátane zabezpečenia potrebného personálu,
 vytvorenie priestorov pre zabezpečenie izolácie osôb a príznakmi ochorenia,
 zriadenie zoznamu rizikových regiónov a krajín na základe dát poskytnutých WHO a
jeho denná aktualizácia,



príkaz, aby zamestnanci nahlásili svoj výskyt v rizikových krajinách
v predchádzajúcich 14 dňoch,
 výzva zamestnancom, aby dodržiavali hygienické pravidlá,
 vytvorenie osobitnej intranetovej stránky pre zvýšenie informovanosti,
 vytvorenie Komisií pre krízový manažment na lokalitách, koordinovaných centrálnou
poradnou skupinou,
 príkaz na vytvorenie plánu generálnej odstávky bez prítomnosti zahraničných
dodávateľov,
 aktivovanie činností pohotovostného plánu na obnovenie licencie operátorov pre
bývalých operátorov,
 požiadavka na dodávateľov, aby dodržiavali rovnaké pravidlá ako zamestnanci SE, a. s.,
 príprava plánu na fyzické oddelenie JE v prevádzke a JE vo výstavbe,
 požiadavka na každú osobu vstupujúcu do priestorov SE, a. s., vyplniť čestné
prehlásenie o prípadnom pobyte v rizikovej krajine, klinických symptómoch choroby
a kontakte s osobou so symptómami ochorenia alebo ktorá pricestovala z rizikových
krajín,
 meranie telesne teploty všetkým osobám vstupujúcich na lokality JE,
 zavedené 12hodinové smeny za účelom zníženia rotácie zamestnancov.
Viac informácií o opatreniach SE, a. s., na https://www.seas.sk/clanok/koronavirus-opatrenia-naochranu-zdravia-a-kontinuity-vyroby/412

ÚJD SR rovnako priebežne monitoruje opatrenia prijaté Jadrovou a vyraďovacou
spoločnosťou, a. s. (JAVYS, a. s.), ktorá prevádzkuje zariadenia na spracovanie, ukladanie
a skladovanie rádioaktívnych materiálov a vyhoretého jadrového paliva v záujme zabezpečenia
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky týchto zariadení.
Spoločnosť JAVYS, a. s. príkazom generálneho riaditeľa prijala opatrenia, ktoré sú
s účinnosťou od 16. 3. 2020 až do odvolania platné a záväzné pre všetky osoby (zamestnancov,
obchodných partnerov, dodávateľov a sub-dodávateľov) vstupujúce do priestorov spoločnosti:
 meranie telesnej teploty a vizuálna kontrola zdravotného stavu u všetkých osôb
vstupujúcich do priestorov JAVYS, a. s.,
 povinnosť vyplniť čestné prehlásenie o prípadnom pobyte v rizikovej krajine,
klinických symptómoch choroby a kontakte s osobou so symptómami ochorenia alebo
ktorá pricestovala z rizikových krajín,
 povinnosť nosiť ochranné rúška alebo respirátory,
 zákaz dovozu a preberania súkromných zásielok tovaru do priestorov JAVYS, a. s.,
 zákaz návštev a exkurzií v priestoroch JAVYS, a. s.,
 pokyn dodržiavať hygienické pravidlá na zabránenie šírenia infekcie: hygiena a
dezinfekcia rúk, zvýšená dezinfekcia povrchov,
 obmedzenie osobných stretnutí a rokovaní s viac ako 10 osobami na nevyhnutné
minimum,
 výrazné obmedzenie zahraničných pracovných ciest (len odôvodnené prípady, so
súhlasom vedenia), poučenie zamestnancov, ktorí sa vrátili zo zahraničných pracovných
ciest o sledovaní príznakov ochorenia a ďalšom postupe,
 príkaz, aby zamestnanci nahlásili svoj výskyt v rizikových krajinách
v predchádzajúcich 14 dňoch, pokyn zamestnancom JAVYS, a. s., a zamestnancom

dodávateľských organizácií povinnosť ohlasovať ľubovoľný cezhraničný pohyb na
útvar zamestnaneckých záležitostí resp. svojmu priamemu nadriadenému, nariadenie,
aby každý zamestnanec ktorý vycestuje mimo územia SR po návrate povinne
absolvoval karanténu po dobu 14 dní,
 pokyn pre zamestnancov a dodávateľov, aby osoby s príznakmi akútnych respiračných
ochorení dýchacích ciest povinne kontaktovali lekára a podstúpili domáce liečenie,
 pokyn prerokovať s príslušnými zahraničnými zmluvnými partnermi možnosti prijatia
primeraných opatrení súvisiacich s prepravami RAO na územie Slovenskej republiky s
cieľom minimalizácie kontaktov medzi odosielateľom, prepravcom a prijímateľom
RAO
Viac informácií o opatreniach JAVYS, a. s., na https://www.javys.sk/sk/informacnyservis/aktuality-tlacove-spravy-napisali-o-nas/aktuality/1957-upozornenie-dodavatelom-jadrovej-avyradovacej-spolocnosti-a-s

