
Belehrung (Slowakisch) 
 
 

DODATOK  
k 

Smernici o zabezpečení zdravotných požiadaviek kladených na osoby v styku s potravinami 
Fa. (názov firmy)  

(adresa)  
Podpísaný,  

(meno, dátum narodenia zamestnanca),  
 
potvrdzuje, že bol poučený o nasledovných skutočnostiach:  
 
1. Osoby môžu pri svojej činnosti v styku s potravinami na ne preniesť choroboplodné 

zárodky, ak sa u nich prejavujú nasledovné príznaky určitých chorôb alebo pred nejakým 
časom zistili u seba takéto príznaky. 

 
2. V takýchto prípadoch musíte majiteľovi podniku alebo jeho zástupcovi bez meškania 

nahlásiť, že na sebe pozorujete alebo ste spozorovali nasledovné príznaky nejakej 
choroby:  

 
• hnačka s viac ako dvoma riedkymi stolicami za deň, s prípadnou nevoľnosťou, zvracaním, 

horúčkou alebo kŕčmi v bruchu (podozrenie na bakteriálnu úplavicu, salmonelovú infekciu 
alebo iné bakteriálne ochorenia);  

• krvavé hlienovité hnačky, kŕče v bruchu, obyčajne bez horúčky (amébová úplavica);  
• ťažká horúčka s bolesťami brucha a kĺbov, pričom po viacerých dňoch zápchy nastanú 

potom hnačky podobné hrachovej kaši (podozrenie na týfus);  
• hnačky pripomínajúce „ryžovú vodu“ (mierne zamútené takmer bezfarebná tekutina 

s malými kúskami hlienu) spojené s veľkou stratou tekutín (podozrenie na choleru);  
• sfarbenie kože a očných bielok do žlta, spojené so slabosťou a nechutenstvom (podozrenie 

na hepatitídu A alebo E);  
• infikované rany alebo otvorené miesta pri kožných ochoreniach (sčervenené, pokryté 

mazľavým povlakom, mokvajúce alebo opuchnuté);  
• dlho trvajúci chronický kašeľ s vykašliavaním a úbytkom hmotnosti, nočné potenie atď. 

(podozrenie na tuberkulózu).  
 
3. Aj po doznení prejavov choroby sa môžu vylučovať určité choroboplodné zárodky.  
 
4. Ak sa  vyskytuje alebo sa vyskytol niektorý z príznakov choroby uvedený v bode 2. 

bezpodmienečne sa musí  vyhľadať obvodný alebo podnikový lekár. Tohto treba 
informovať o činnosti v rámci styku s potravinami v rámci vykonávania povolania. 
 

5. Osoby, ktoré majú choroby, ktoré sa prenášajú potravinami alebo u ktorých je podozrenie 
z tohto hľadiska, ktoré majú infikované rany, ktoré majú kožné choroby alebo ktoré 
vylučujú určité choroboplodné zárodky, nesmú byť činné, keď pri svojej činnosti 
prichádzajú do styku s potravinami a s potrebami a nástrojmi, ktoré sa pritom používajú 
takým spôsobom (priamo alebo nepriamo), že sa treba obávať prenosu choroboplodných 
zárodkov na potraviny.  



6. Podpísaný vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti týkajúce sa jeho osoby, ktoré 
by boli prekážkou vykonávania činnosti v zmysle tejto smernice.  

 
 
Dátum:  Podpis:  
 
 
 


