
Termokamery pre zisťovanie telesnej teploty

Termokamery novinkou nie sú. Dlhú dobu nachádzajú svoje využitie v rôznych odvetviach, kde je
užitočné vzdialené meranie teplôt rôznych povrchov. Asi najčastejšie sa s nimi môžeme stretnúť
v stavebníctve, kde sa prostredníctvom termokamery zisťujú tepelné úniky, resp. kvalita izolácie budovy.
Na trhu je tiež dostupný mobilný telefón, ktorý okrem bežných funkcií ponúka aj funkciu termokamery (má
zabudovaný termálny senzor).
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Termokamery novinkou nie sú. Dlhú dobu nachádzajú
svoje využitie v rôznych odvetviach, kde je užitočné
vzdialené meranie teplôt rôznych povrchov. Asi
najčastejšie sa s nimi môžeme stretnúť v stavebníctve,
kde sa prostredníctvom termokamery zisťujú tepelné
úniky, resp. kvalita izolácie budovy. Na trhu je tiež
dostupný mobilný telefón, ktorý okrem bežných funkcií
ponúka aj funkciu termokamery (má zabudovaný
termálny senzor).

Vývojári bezpečnostných kamier pružne reagujú na
aktuálne vzniknutú situáciu. Na trh začali vo zvýšenej
miere dodávať kamery, ktoré umožňujú zmerať telesnú
teplotu človeka – jeho tváre. Možno hovoriť o dvoch smeroch:

a. Termokamery s operátorom, ktorý je upozornený na osobu so zvýšenou telesnou teplotou.
b. Termokamery bez operátora ako súčasť prístupového systému objektu/priestoru.

Prvý variant má výhodu v tom, že operátor nemusí byť fyzicky blízko človeka alebo ľudí, ktorým kamera
teplotu zisťuje. Navyše, zariadenie zvládne merať teplotu aj davu ľudí, čím nachádza využitie napríklad
na letiskách.

Pre človeka je komfortné, že nemusí prechádzať nepríjemnou procedúrou, kde sa na neho mieri
teplomerom. Voľne sa pohybuje a kompetentné osoby sa venujú iba označeným rizikovým prípadom.
Tým sa úvodná kontrola chorobnosti dostáva akoby na pozadie. Technológia tak napomáha návratu k
bežnejšiemu fungovaniu.

Treba dodať, že aj na Slovensku sa zaviedla podobná technológia. V čase písania tohto článku bola
inštalovaná jedna termokamera pri vstupe do jednej z nemocníc. Operátor bol blízko a na označenú
osobu mohol ihneď upozorniť.

Druhý variant – prístupový systém je už o poznanie zaujímavejší. Dochádza pri ňom k automatizácii
regulácie vstupu do objektov. Využitie? Školy, administratívne budovy, ale aj športoviská, štadióny.
Aby mala táto technológia význam, musí byť vždy kombinovaná s bariérou vstupu – napríklad turniketom.
Osoba pristupuje k turniketu, kde sa pozrie do kamery tabletu. Softvér dokáže nielen stotožniť osobu (a to
aj v prípade, ak má rúško), ale aj zistiť telesnú teplotu. Ak je osoba autentifikovaná a nemá zvýšenú
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teplotu, turniket sa odblokuje. Ide o jednoduché riešenie pre efektívnu autorizáciu vstupov, ako aj
základné zisťovanie chorobnosti.

Pri športoviskách samozrejme nedochádza k autentifikácii, iba k ukladaniu snímok osôb ako spôsob
predchádzania vandalizmu. Kto v poslednej dobe navštívil moderný štadión, vie, že fotenie na vstupoch
sa tam už dávno deje. Zatiaľ bez zisťovania telesnej teploty.

Na záver otázka. Viete, ako sa spozná dobrá technológia?
Keď o nej ani nevieme a napriek tomu nám pomáha.
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Súvisiace odborné články
Postup zamestnávateľa pri prevencii COVID-19 na pracovisku
Postup merania telesnej teploty pri vstupe do zamestnania
Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri
vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov

Súvisiace príklady z praxe
Dotazník zameraný na zistenie údajov súvisiacich s ochorením COVID-19

Súvisiace právne predpisy ZZ SR
473/2005 Z. z. Zákon o súkromnej bezpečnosti
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Termokamery pre zisťovanie telesnej teploty

Stránka 2 / 2

https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/postup-zamestnavatela-pri-prevencii-covid-19-na-pracovisku.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/postup-merania-telesnej-teploty-pri-vstupe-do-zamestnania.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/odborny-clanok/usmernenie-ako-postupovat-pri-merani-telesnej-teploty-a-pri-odhaleni-zvysenej-telesnej-teploty-pri-vstupe-do-nemocnic.htm
https://www.bezpecnostvpraxi.sk/priklad-z-praxe/dotaznik-zamerany-na-zistenie-udajov-suvisiacich-s-ochorenim-covid-19.htm
http://www.epi.sk/zz/2005-473
http://www.epi.sk/zz/2007-355
http://www.epi.sk/zz/2018-18

