V súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 199/2021, 200/2021 a 175/2021 Vás informujeme, že pri
návšteve priestorov tohto pracoviska/prevádzky je Vašou povinnosťou:
• vstupovať s prekrytými hornými dýchacími cestami a to respirátorom alebo obdobným prostriedkom
(vždy bez výdychového ventilu) naplňujúcim minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre
filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP21 alebo výrobok KN951alebo N951
• použiť jednorazové rukavice/dezinfekciu rúk
• dodržiavať odstup od ostatných osôb min. dva metre
• 1 osoba* / 15 m2 (pre okresy Rimavská Sobota, Revúca, - 1 osoba / 25 m2) - naraz môžu byť na pobočke
max. .......... klient/-i
*(nevzťahuje sa na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby)
• zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových či exteriérových častiach
prevádzky
Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa Vyhlášky 200/2021, je spoločnosť KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441 (ďalej len „KOOPERATIVA“)
oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie dokladu,
preukazujúceho splnenie výnimky zo zákazu vstupu. Do tohto dokladu je spoločnosť KOOPERATIVA oprávnená nahliadnuť2.
Ďakujeme za pochopenie.

Neplatí pre osoby uvedené v § 1 ods 2 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 175/2021
V prípade, ak je osobou vstupujúcou do týchto priestorov zamestnanec spoločnosti KOOPERATIVA a táto z dôvodu nepreukázania niektorej z výnimiek zo zákazu vstupu
zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov spoločnosti KOOPERATIVA, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že
zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
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Výnimky zo zákazu vstupu platné pre okresy v III. Stupni varovania osoby, ktoré nie sú zamestnancami spoločnosti KOOPERATIVA
Zákaz vstupu do priestorov v okresoch III. Stupňa varovania sa nevzťahuje na nasledovné osoby
a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období nie starším ako 7 dní ,
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní
d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu
e) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19
1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní
od prekonania ochorenia COVID-19
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

osoby nad 65 rokov veku
dieťa do desiatich rokov veku
osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie
osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra
osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit
onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný
systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom
alebo rádiológom plánovanej liečby
m) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za
dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu
na ochorenie COVID-19

Spoločnosť KOOPERATIVA je za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa písmen a) až m) oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných
alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa písmen a) až m); do tohto dokladu je spoločnosť
KOOPERATIVA zariadenia oprávnená nahliadnuť.
Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441 informuje osoby vstupujúce do jej
priestorov, že ich osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými
slovenskými právnymi predpismi. Spoločnosť KOOPERATIVA informuje tieto osoby, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na jej webovej stránke
alebo na recepcii (ak je zriadená).

Výnimky zo zákazu vstupu platné pre zamestnancov spoločnosti KOOPERATIVA v okresoch v III. Stupni varovania
Zákaz vstupu do týchto priestorov sa nevzťahuje na nasledovné osoby
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie
starší ako 7 dní (platí od 10.2.2021 pre okresy III. stupňa COVID AUTOMATU) 3,
b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní
c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu
d) osobu zaočkovanú
1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní
od prekonania ochorenia COVID-19
e) dieťa do desiatich rokov veku
f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie
h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra
i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit
j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný
systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom
alebo rádiológom plánovanej liečby
k) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za
dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu
na ochorenie COVID-19
Spoločnosť KOOPERATIVA je za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa písmen a) až k) oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných
alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa písmen a) až k); do tohto dokladu je spoločnosť
KOOPERATIVA zariadenia oprávnená nahliadnuť.
Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441 informuje osoby vstupujúce do jej
priestorov, že ich osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými
slovenskými právnymi predpismi. Spoločnosť KOOPERATIVA informuje tieto osoby, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na jej webovej stránke
alebo na recepcii (ak je zriadená).
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Uvedené platí od 10.2.2021 resp. 15.2.2021. Do 10.2.2021/15.2.2021 test nesmie byť starší ako 7 dní

Výnimky zo zákazu vstupu platné pre zamestnancov spoločnosti KOOPERATIVA v okresoch v II. a I. stupni varovania
Zákaz vstupu v čase od 21.00 do 1.00 nasledujúceho dňa do týchto priestorov sa nevzťahuje na nasledovné osoby
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie
starší ako 14 dní (platí od 15.2.2021 pre okresy II. stupňa COVID AUTOMATU) a nie starší ako 21 dní (platí od 15.2.2021 pre okresy I. stupňa COVID AUTOMATU)4
b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní
c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu
d) osobu zaočkovanú
4. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
5. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
6. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní
od prekonania ochorenia COVID-19
e) dieťa do desiatich rokov veku
f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie
h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra
i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit
j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný
systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom
alebo rádiológom plánovanej liečby
k) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za
dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu
na ochorenie COVID-19
Spoločnosť KOOPERATIVA je za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa písmen a) až k) oprávnená požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných
alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa písmen a) až k); do tohto dokladu je spoločnosť
KOOPERATIVA zariadenia oprávnená nahliadnuť.
Spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO 00 585 441 informuje osoby vstupujúce do jej
priestorov, že ich osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými
slovenskými právnymi predpismi. Spoločnosť KOOPERATIVA informuje tieto osoby, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na jej webovej stránke
alebo na recepcii (ak je zriadená).
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Uvedené platí od 10.2.2021 resp. 15.2.2021. Do 10.2.2021/15.2.2021 test nesmie byť starší ako 7 dní

