
Bezpečnostný check-list počas pandémie COVID-19

Tento bezpečnostný CHECK-LIST ponúka rýchly a štruktúrovaný prehľad pre komplexný bezpečnostný
manažment v krízovej situácii na jednom mieste. Je spracovaný formou uvedenia kľúčových oblastí pre
verejnú i súkromnú sféru tak, aby si každá inštitúcia a organizácia ľahko, prehľadne a štruktúrovane našla
práve tie informácie, ktoré sa bezprostredne týkajú jej konkrétnej činnosti. Tak je možné skontrolovať,
resp. aplikovať bezpečnostné odporúčania v jednotlivých oblastiach bezpečnosti (nielen) počas
mimoriadnej situácie. 

Dátum publikácie: 12. 8. 2022

CHECK-LIST na jednom mieste sumarizuje všetky bezpečnostné informácie, aktuality a usmernenia
v oblasti ochrany zdravia osôb (vrátane BOZP), ochrany osôb a majetku (SBS, CO, krízový manažment),
ochrany osobných údajov a GDPR, ochrany pred požiarmi, kybernetickej bezpečnosti, ochrany životného
prostredia a odpadového hospodárstva, ako aj kontroly a sankcií. Nájdete v ňom upozornenia
na hroziace bezpečnostné incidenty a poskytuje odborné a praktické informácie odborných autorít,
inštitúcií, atď. Všetky uvedené informácie sú priebežne aktualizované, pričom sa vždy uvádzajú
odkazy na odborné články, tlačové správy, linky na oficiálne zdroje, odborné informácie o ochranných
prostriedkoch, zásady kyberbezpečnosti pre organizácie v súčasnej situácii a ďalšie užitočné rady a
informácie.
V CHECK-LIST prinášame denne aktualizované informácie k témam COVID-19 pre manažérov a široké
tímy bezpečnostných odborníkov, zamestnávateľov i zamestnancov. Prepájame v ňom vhodný obsah
portálu so vznikajúcimi novými situáciami v čase pandémie a mimoriadnej situácie.

Prílohy
Potvrdenie zamestnávateľa podľa uznesenia vlády č. 695 / 26 kB

Súvisiace odborné články
Bezpečnostný manažér a poistenie
Krízový stav a home office – bezpečnostné odporúčania
Termokamery pre zisťovanie telesnej teploty
Monitoring vývoja pandemického rizika a vytváranie systémov včasného varovania
Germicídne žiariče a ozónové generátory – informácia
Civilná ochrana a epidémie

Súvisiace videoškolenia
Práca z domu a povinné bezpečnostné opatrenia z pohľadu GDPR
Domácka práca, telepráca a home office od 1. 3. 2021
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/vyhladavanie/bezpecnost_v_praxi-bezpecnostny_check_list
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/form/filedownload.ashx?FileId=299822
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/bezpecnostny-manazer-a-poistenie.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/krizovy-stav-a-home-office-bezpecnostne-odporucania.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/termokamery-pre-zistovanie-telesnej-teploty.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/monitoring-vyvoja-pandemickeho-rizika-a-vytvaranie-systemov-vcasneho-varovania.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/germicidne-ziarice-a-ozonove-generatory-informacia.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/civilna-ochrana-a-epidemie.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/tv/praca-z-domu-a-povinne-bezpecnostne-opatrenia-z-pohladu-gdpr.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/tv/domacka-praca-telepraca-a-home-office-od-1-3-2021.htm


Ako zabezpečiť BOZP na pracovisku aj počas home office

Súvisiace interné firemné predpisy
Pandemický plán
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https://www.bezpecnostvpraxi.sk/tv/ako-zabezpecit-bozp-na-pracovisku-aj-pocas-home-office.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/interny-firemny-predpis/pandemicky-plan-08-2020.htm

