
Úrad verejného zdravotníctva SR 

 

Odpovede na otázky súvisiace s činnosťou knižníc 

platné od 10. 6. 2020 súvisiace s opatrením OLP/4738/2020 

 

 

* V priestoroch máme umožniť používateľom sedenie iba jednotlivo, či je možné umožniť aj prácu 

malých skupín? Koľko používateľov je potom tá skupina za napr. jedným stolom? Alebo máme 

úplne obmedziť kolektívne študovne? 

 

- Na knižnice sa vzťahuje opatrenie č. OLP/4738/2020, ktoré nájdete tu: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf 

Konkrétna odpoveď na vašu otázku: Používateľom sa odporúča sedieť jednotlivo, ak nejde o členov 

spoločnej domácnosti. Povinnosť dvojmetrového odstupu sa však od 10. 6. zrušila. 

 

* Ako dlho umožniť používateľovi pobyt v knižnici? Počas skúškového obdobia sa tam zdržujú aj 

celý deň (príprava na skúšky, príprava záverečných prác a pod.), je to teraz možné? Alebo aký je 

limit na dĺžku pobytu v knižnici? 

 

- Maximálna dĺžka pobytu v knižnici nie je opatrením ÚVZ SR obmedzená. 

 

* Práve s ohľadom na dĺžku pobytu v knižnici, máme im merať teplotu? Najmä vedecké a 

akademické knižnice majú aj zahraničných používateľov, ktorí začnú po otvorení hraníc prichádzať 

kvôli štúdiu, prípadne na výmenne pobyty. Budú nejaké obmedzenia s ohľadom na rizikové štáty, 

oblasti? 

 

- Meranie teploty používateľom knižnice nie je povinné. Samotná knižnica však môže prijať kroky nad 

rámec opatrení ÚVZ SR podľa svojho uváženia, ako napríklad meranie teploty. 

 - O prípadných ďalších obmedzeniach bude rozhodovať konzílium odborníkov, resp. ústredný krízový 

štáb. Podľa aktuálneho opatrenia osoba, ktorá príde z rizikovej krajiny, má zotrvať v domácej izolácii 

až do negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19, čiže nemôže ísť ani do knižnice. 

 

* Čo s dotykovými plochami na PC, či tabletoch, USB kľúčoch, tlačiarňach, slúchadlách, stoloch a 

pod. v študovniach? Umožniť im používanie týchto zariadení? Dezinfikovať ich a ak áno, a ako 

často? (Knihy a časopisy sú karantenizované, ale čo s plochami a zariadeniami?) 

 

- Podľa hore uvedeného opatrenia treba vykonávať časté vetranie priestorov a pravidelne vykonávať 

dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok. Tam, kde je to 

možné odsledovať (napr. používanie PC, slúchadiel) odporúčame dezinfikovať po každom 

používateľovi. - Taktiež upozorňujeme, že karantenizácia vrátených kníh bola iba v rovine 

odporúčania a aj toto odporúčanie sa už v opatrení ÚVZ nenachádza. Zostáva preto na uvážení 

knižnice, či karantenizáciu bude naďalej uplatňovať. 

 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_prevadzky_09062020.pdf


* Aké pravidlá platia pri upratovaní podláh – ako často zmývať podlahy, čo v prípade, ak je tou 

plochou koberec? Ako v prípade oddychových zón knižnice, kde sú tulivaky, či iné vybavenia 

umožňujúce relax používateľa? (napr. detské a mládežnícke oddelenia majú mnoho vybavenia 

látkového). 

 

- Opatrenie stanovuje povinnosť zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko. Ide samozrejme  

o podlahy, ktoré je možné na vlhko umývať. V prípade kobercov odporúčame vysávať každodenne. 

Koberce či čalúnený nábytok nepredstavujú pre šírenie vírusu zvýšené riziko. 

 

* Aké pravidlá platia pri prípadnej konzumácii (jedlo, voda) v priestoroch knižnice (najmä ak tam 

budú viac hodín), využívania toaliet? Je to obmedzené? A čo presne môžeme a nemôžeme dovoliť? 

 

- Opatrenie ÚVZ nestanovuje obmedzenie konzumácie jedla a nápojov v knižnici, nie je obmedzené 

ani používanie toaliet. Každá by preto mala postupovať podľa vlastného uváženia a obvyklých 

pravidiel  (nepredpokladáme, že konzumácia jedál je povolená vo všetkých priestoroch knižnice). 

 

* Aké sú ďalšie hygienické obmedzenia? 

 

- Pravidlá stanovuje vyššie uvedené opatrenie č. OLP/4738/2020, resp. jeho časti, ktoré sa dajú 

aplikovať na prostredie knižnice. Ide najmä o časté vetranie, dezinfekciu rúk pri vstupe, dezinfekciu 

povrchov či povolenie vstupu používateľom len s prekrytými hornými dýchacími cestami. 
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