
 

 

Interné 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 

V rámci bezpečnostných opatrení proti šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 by sme Vás chceli požiadať 

o vyplnenie tohto Čestného vyhlásenia. 

Obchodné meno : ............................................................................. 

Sídlo:       ............................................................................. 

IČO:      ............................................................................... 

čestne vyhlasujeme, že 

1. zabezpečujeme splnenie všetkých opatrení podľa platného  uznesenia vlády SR a platných vyhlášok Úradu 

verejného zdravotníctva, 

2. nemáme vedomosť, že sa u zamestnancov, prostredníctvom ktorých realizujeme práce alebo poskytujeme 

služby pre objednávateľa, prejavujú alebo sa v posledných 14 dňoch prejavili príznaky vírusového 

infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, 

malátnosť, náhla strata chuti a/alebo čuchu a pod.), 

3. nemáme vedomosť, že by niektorý zamestnanec, prostredníctvom ktorého realizujeme práce alebo 

poskytujeme služby pre objednávateľa, prišiel  (prišla) v posledných 14 dňoch do kontaktu s osobou, u ktorej 

bolo potvrdené ochorenie COVID-19, alebo je podozrenie na ochorenie COVID-19, 

4. žiaden zamestnanec, prostredníctvom ktorého realizujeme práce alebo poskytujeme služby pre 

objednávateľa, v posledných 14 dňoch nenavštívil (nenavštívila) krajinu/oblasť, ktorá je v zmysle aktuálneho 

opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR označená ako riziková/vysoko riziková, 

5. žiaden zamestnanec prostredníctvom ktorého realizujeme práce alebo poskytujeme služby pre 

objednávateľa nemá povinnosť zotrvať v domácej izolácii (karanténe) a ani ju za posledných 14 dní nemal 

(nemala), 

6. v prípade, že pre objednávateľa poskytujeme služby alebo práce prostredníctvom subdodávateľa/ 

subdodávateľov, požiadame každého subdodávateľa o vyplnenie tohto čestného vyhlásenia v intervale 

podľa platného covid automatu pre jednotlivé stupne varovania (7 alebo 14 alebo 21 dní),  

7. pravidelne zabezpečujeme poučenie pre zamestnancov, prostredníctvom ktorých realizujeme práce alebo 

poskytujeme služby pre objednávateľa, v nasledovnom rozsahu: 

Ochorenie spôsobené  koronavírusom sa prenáša infikovanými kvapôčkami či hlienom, preto 

odporúčame  dodržiavať nasledovné opatrenia: 

• dodržiavanie dôslednej  hygieny rúk – pravidelné umývanie vodou a mydlom, dezinfekcia rúk  

a obmedziť dotyk tváre, 

• etiketa pri kašlaní a kýchaní  (do papierovej vreckovky, alebo do lakťového ohybu), 

• dodržiavať vzdialenosť medzi osobami  min. 2 m a minimalizovať sociálny kontakt, 

• povinné prekrytie horných dýchacích ciest vo  vnútorných priestoroch. 

 

Svojim podpisom potvrdzujeme, že všetky uvedené informácie sú pravdivé, poučeniu  sme porozumeli 

a budeme ho dodržiavať. Sme si vedomí právnych následkov v prípade, že by toto vyhlásenie nebolo pravdivé. 

 

Dátum :                                                                                                  Podpis : 

_______________________________________________________________________________________ 

V prípade zmeny zdravotného stavu zamestnanca, prostredníctvom ktorého realizujeme práce alebo 

poskytujeme služby pre objednávateľa, je dodávateľ povinný okamžite obratom o tejto skutočnosti informovať 

zodpovednú osobu objednávateľa, a to telefonicky alebo emailom na adrese bozpdodavatelia@vsds.sk.  

Objednávateľom sa rozumie spoločnosť patriaca do Skupiny VSE Holding. 
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