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Prekrytie horných dýchacích
ciest respirátorom či rúškom
Vyhlášku k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest s účinnosťou od 13. júna 2022
nájdete v plnom znení tu.
Upozornenie: Uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade
rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Povinné riadne prekrytie
respirátora platí pre
•
•
•
•

horných

dýchacích

ciest

(nos

a ústa)

použitím

personál zdravotníckych a sociálnych zariadení pri kontakte
s klientmi a pacientmi (personál nemocníc, ambulancií a lekární),
návštevníkov zdravotníckych a sociálnych zariadení,
pacientov v čakárňach a ambulanciách lekárov
zákazníkov lekární.

Klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti nemajú povinnosť
mať prekryté horné dýchacie cesty.
Respirátor môžu v interiéri nahradiť rúškom
•
•
•

zamestnanci s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou
nedostatočnosťou,
zamestnanci s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora
mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
ak na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe
dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné
podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora a je ho
možné nahradiť rúškom.

Respirátory a rúška v interiéri nie sú povinné pre:
a)
b)
c)
d)

deti do 6 rokov veku,
osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri
nakrúcaní dokumentárneho filmu,
e) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
f) zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
g) osoby pri návšteve prírodných kúpalísk, wellness, umelých kúpalísk vrátane
akvaparkov,
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h) čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v zariadeniach spoločného
stravovania
i) zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby
alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami
zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú
nosenie respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál
alebo šatka),
j) zamestnancov zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
(detských jaslí).

Respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového
ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného
predpisu, ) alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení
určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.
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