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Legenda: Vyššie uvedené pracovné výkony budú vykonávať zamestnanci NSSDR (1x denne, prípadne aj častejšie počas dňa, podľa situácie centra) a 

upratovačka – 2x do týždňa (na zápis slúži zošit) až do odvolania. Pre zápis slúži uvedená tabuľka. Do prázdnej kolónky sa podpíše zamestnanec 

a upratovačka. V prípade, že sa v niektorej miestnosti počas dňa neposkytovali žiadne služby a nepohyboval sa tam zamestnanec, interiér miestnosti 

je možné pri dennej dezinfekcii vynechať. 

1. Štandardné preventívne opatrenia zahŕňajú: hygienu rúk; použitie ochranných pracovných pomôcok rukavíc a rúška na tvár, aby sa zabránilo 

priamemu kontaktu s klientom. 

2. Meranie teploty pri vstupe do centra. 
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