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Poučenie pre zákazníkov spoločnosti GAYA v súvislosti s ochorením 
COVID-19 

 

Vážený zákazník, 

Spoločnosť GAYA prijala od 1.4.2020 v súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku a šírením 
ochorenia COVID-19 bezpečnostné smernice. Dodržiavanie týchto smerníc našimi pracovníkmi 
aj našimi zákazníkmi umožňuje bezpečnú inštaláciu pripojenia GAYA u zákazníka doma. 

Pracovníci spoločnosti GAYA vykonajú inštaláciu pripojenia u zákazníka len v prípade, že spĺňa kritéria 
bezpečnej inštalácie, vyplní pravdivo bezpečnostný dotazník GAYA a akceptuje nariadenia 
vyplývajúce z tohto poučenia. 

Pracovníci spoločnosti GAYA vykonajú inštaláciu pripojenia u zákazníka iba ak: 

 V domácnosti nežije osoba s respiračným ochorením COVID-19 ani žiadna iná osoba, ktorá 
javí príznaky tohto ochorenia. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, 
telesnou teplotou nad 38 °C, zápalom pľúc a stratou čuchu. 

 V domácnosti nežije osoba, ktorá je v povinnej 14 dňovej štátom nariadenej karanténe. 
 V domácnosti sa počas inštalácie zo strany zákazníka nachádza iba jedna osoba mladšia ako 

60 rokov. 
 Táto osoba nesmie byť v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika Slovenskej 

republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 tzv. suspektný prípad (osoba podozrivá 
z ochorenia) ani osoba v úzkom kontakte s osobami podozrivými z nákazy COVID-19. Za 
osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-
19 sa považuje: 

- Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19. 
- Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 

(napr. podaním rúk). 
- Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby 

s ochorením COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek). 
- Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 

minút. 
- Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň 

atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre. 
- Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad 

COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-
19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP. 

- Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu 
COVID-19, spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky 
slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb 
prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci 
cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte). 
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 Táto osoba musí mať po celý čas prítomnosti pracovníkov GAYA na tvári rúšku, na rukách 

jednorázové rukavice. Zároveň musí zachovávať odstup od pracovníkov GAYA minimálne dva 
metre. 

 Táto osoba umožní pracovníkom spoločnosti GAYA po príchode bezodkladne odmerať svoju 
telesnú teplotu bezdotykovým teplomerom určeným na meranie telesnej teploty. Telesná 
teplota musí byť nižšia ako 37,5 stupňa celzia. 

 Priestory, kde sa pohybujú pracovníci GAYA musia byť priebežne dobre vetrané. Pohyb 
čerstvého vzduchu výrazne znižuje riziko prenosu ochorenia. 

Pracovníci GAYA po skončení prác vykonajú podľa potreby dezinfekciu predmetov s ktorými prišli 
u zákazníka do styku prípravkom na báze alkoholu. Všetky písomnosti a materiály, ktoré so 
zákazníkom vyhotovia počas inštalácie, vložia do euroobalu. 

Dňa 1.4.2020 

Vypracoval: Ing. Slavomír Trpiš 

  


