Organizácia školení a seminárov - Mgr. Furman
Ul. Ing. Straku 4 , 052 01 Spišská Nová Ves
-------------------------------------------------------------------------------PREDBEŽNÁ PONUKA NA ROK 2021
OŠS v spolupráci so Slovenskou Asociáciou Pohrebných a Kremačných Služieb,
/ SAPAKS /predbežne pripravuje na rok 2021:

1/ odbornú prípravu na prevádzkovanie pohrebiska ( 60 vyuč. hodín )
2/ odbornú prípravu na prevádzkovanie pohrebných služieb (70 vyuč. hodín )
Miesto konania : 1.

MOJMÍROVCE
2. SPIŠSKÁ NOVÁ VES
3. KYSUCKÝ LIESKOVEC

Termín : v roku 2021 – ihneď po ukončení pandemickej situácie na

Slovensku
Obsah odb. prípravy: -prevádzková časť
-právna časť
Účastníci obdržia : elaboráty, smernice a materiály týkajúce sa
prevádzkovania pohrebiska resp.pohrebných služieb
Ukončenie odb. prípravy: bude uskutočnené pohovormi a testom, vytvoreného
z otázok týkajúcich sa danej problematiky a prebraných tém súvisiacich
s prevádzkovaním pohrebiska / pohrebných služieb.
Po úspešnom ukončení účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní odb.
prípravy na prevádzkovanie pohrebiska resp. pohrebných služieb platné na celom
území SR.
Informácie, predbežný záujem:
OŠS- Mgr. Furman
Ul. Ing. Straku 4
052 01 Sp. Nová Ves

e-mail: oss.snv@gmail.com
tel.: 0905 350 683

Pretože chceme proporciálne v rámci Slovenska realizovať odbornú prípravu
na prevádzkovanie pohrebiska alebo pohrebných služieb, môžete nám
oznámiť predbežný záujem v ktorom mieste konania sa chcete zúčastniť.
Konkrétny termín Vám bude oznámený.
Miesta konania odbornej prípravy :
1/ MOJMÍROVCE
2/ SPIŠKÁ NOVÁ VES
3/ KYSUCKÝ LIESKOVEC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milé dámy, vážení páni.
UPOZORNENIE.
Od 1.1.2021 sa mení emailová adresa našej organizácie
v dôsledku ukončenia služieb Telekomu.
Nová adresa : oss.snv@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONUKA SLUŽIEB - MOŽNOSŤ SPOLUPRÁCE
Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii je digitalizácia nevyhnutnou súčasťou každodenného
života. Preto ponúkame spoluprácu pre pohrebné služby , ale aj obce, ktoré si môžu vytvoriť :
-Spomienkové stránky zosnulých
-Zapaľovanie virtuálnych sviečok a kondolencie
-Tvorba parte
-Tvorba webstránky, alebo e-shopu pre pohrebnú službu
-Grafické a programátorske služby na mieru Vašim potrebám
Kontaktné údaje :
Tel .: 0905 350 683
Email: oss.snv@gmail.com

COVID-19: Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k zaobchádzaniu s
ľudskými pozostatkami osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená
koronavírusom (SARS-CoV-2) a k organizovaniu pohrebných obradov.
Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami v spojitosti s ochorením
COVID-19 zamestnancami pohrebných služieb
Prevádzkovateľ pohrebnej služby je v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 písm. n) zákona č. 131/2010
Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z. povinný poskytovať zamestnancom osobné
ochranné pracovné prostriedky používané pri manipulácii s ľudskými pozostatkami, resp. ľudskými
ostatkami. Pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami osoby, u ktorej bol v čase úmrtia potvrdený
výskyt ochorenia COVID-19, je potrebné vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti o možných
spôsoboch šírenia tejto nákazy osobitne dbať na používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov, a to najmä zamestnancami, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s takýmito ľudskými
pozostatkami a vylúčiť pri takomto zaobchádzaní kontakt s inými osobami, ktoré týmito prostriedkami
nie sú chránené. Personál, ktorý prichádza do kontaktu s takýmito ľudskými pozostatkami, by mal
podobne, ako zdravotnícki pracovníci, dodržiavať štandardné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa
prevencie infekcie pri kvapôčkovej nákaze pozostávajúce najmä:

Vystavovanie ľudských pozostatkov osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom
(SARS-CoV-2), verejnosti na pohrebnom obrade
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a možné riziko prenosu infekcie je vystavovanie
ľudských pozostatkov možné, avšak za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení.
V uvedenej súvislosti je potrebné ľudské pozostatky dezinfikovať postrekom pomocou prípravku s
virucídnym účinkom a účastníkov obradu upozorniť, aby sa takýchto ľudských pozostatkov nedotýkali
a chránili sa ochranným rúškom. Otvorenú rakvu odporúčame ponechať vo výstavnej miestnosti za
sklom, ak takáto miestnosť je k dispozícii.
Spôsob pochovania/kremácie osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom
(SARS-CoV-2)
Aj napriek infekčnej povahe koronavírusu v súčasnosti neexistuje dôvod, na základe ktorého by bolo
potrebné meniť spôsob pochovania takýchto ľudských pozostatkov. Ľudské pozostatky osoby, ktorá
mala v čase úmrtia ochorenie COVID-19 môžu byť pochované ako zvyčajne. Okrem spopolnenia
takýchto pozostatkov v krematóriu je možné aj ich pochovanie do hrobu, resp. hrobky. Nie je dôvod
pochovávať zosnulých v transportných vakoch. A tiež nie je dôvod na nariadenú kremáciu ani na
predlžovanie tlecej doby na cintorínoch. V prípade kremácie vzniknutý popol po zosnulom
nepredstavuje riziko.
Organizovanie pohrebných obradov, resp. poslednej rozlúčky
Opatrenia vzťahujúce sa k organizovaniu pohrebných obradov, resp. poslednej rozlúčky sa
aktualizujú podľa aktuálnej epidemiologickej situácie formou vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva
SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a
hromadných podujatí (dostupná na: https://www.uvzsr.sk). V súvislosti s organizáciou pohrebného
obradu je zároveň potrebné utvárať podmienky a vhodnou formou (napríklad prostredníctvom
oznamu umiestneného pri vstupe do priestorov obradu) verejnosť informovať o potrebe dodržiavať
vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami (ktoré nepochádzajú z jednej
domácnosti) na vzdialenosť aspoň 2 metre, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do
vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme
podávania rúk, vzájomného objímania a pod. V záujme predchádzania šírenia tohto ochorenia je
potrebné vnútorné priestory, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu účastníkov obradu (vstupné haly,
obradné siene a pod.) pravidelne vetrať a ich povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s účastníkmi
pohrebných obradov, pravidelne dezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami (podľa potreby,
resp. aspoň 1 x denne). Opatrenia sa aktualizujú podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

