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Vec:  Usmernenie na dochádzanie do práce počas  zákazu vychádzania  
 
 V spojitosti s novými opatreniami, ktoré  prijala vláda SR spolu s ústredným krízovým 
štábom a pandemickou komisiou, dávam do pozornosti toto usmernenie. 

 
Od soboty 24. októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 bude na celom Slovensku 

platiť zákaz vychádzania. V tejto súvislosti upozorňujem, že: 
 
1. zamestnanci, ktorí cestujú do zamestnania z okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný 

Kubín a Bardejov sa môžu  dostaviť na pracovisko len v prípade, ak budú mať  pri sebe 
negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu. Zamestnanci z týchto okresov 
môžu test získať už dnes, pretože testovanie sa bude konať od 23.10.2020 do 
25.10.2020. 
 

2. zamestnanci, ktorí cestujú do zamestnania z ostatných okresov sa môžu dostaviť na 
pracovisko aj bez testu, ale len do nedele 1. novembra 2020.  

 
Od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 bude možné dochádzanie do práce pre 
zamestnancov zo všetkých okresov iba, ak sa preukážu PCR testom alebo antigénovým 
testom.  
V tejto súvislosti žiadam všetkých zamestnancov, aby v prípade nutnosti preukázania sa 
zamestnania kompetentným kontrolným orgánom, mali na ceste do zamestnania a späť  pri 
sebe zamestnanecký preukaz.  
 
Cieľom testovania je obmedzenie kontaktov a prenosu ochorenia medzi rodinami, ale aj 
medzi spolupracovníkmi. 
 
Vyzývam všetkých zamestnancov ZSSK CARGO, aby sa vo vlastnom záujme, v záujme 
svojich najbližších testovania zúčastnili, a to aj s ohľadom na kolegov 
a v neposlednom rade aj na našu spoločnosť a  následne si mohli plniť svoje 
pracovné povinnosti. 
Zároveň upozorňujem, že predovšetkým treba v plnom rozsahu dodržiavať  Uznesenie 
vlády SR č.678 z 22.10.2020 k zákazu vychádzania (tvorí prílohu tohto listu) a taktiež 
odporúčam sledovať ďalšie prijaté usmernenia podľa vývoja situácie k pandémii na 
ochorenie COVID – 19 a byť zodpovedný. 
        
 Ing. Roman Gono, v. r. 
 predseda predstavenstva 
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