Prevádzka bádateľne Archívu SAV
od 19. januára 2022

Bádateľňa Archívu SAV je prístupná pre verejnosť v štandardných časoch:
pondelok - štvrtok:
piatok:

8:00 - 15:00
8:00 - 12:00

Vstup do bádateľne je verejnosti umožnený za nasledovných podmienok*

1. Vstup do bádateľne je umožnený osobám v režime OP (očkovanie, prekonanie ochorenie COVID-19)**
2. Každý bádateľ je povinný sa objednať dopredu
a) elektronicky: archiv@savba.sk alebo
b) telefonicky: 02/54775665
3. V priestore bádateľne môže byť max. 1 bádateľ.
4. Bádateľ musí mať počas celého pobytu v priestoroch archívu prekryté ústa a nos respirátorom
(respirátorom sa rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2,
ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo
iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu).
Odporúča sa (nie je povinné) tiež použitie ochranných rukavíc.
5. Bádateľ nesmie vykazovať príznaky respiračného ochorenia, mať podozrenie na ochorenie COVID-19
a nesmie mať nariadenú izoláciu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 alebo karanténu osoby,
ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
6. Bádateľ použije pred vstupom do priestoru archívu pripravenú dezinfekciu rúk na báze alkoholu.
7. Bádateľ dodržiava vzdialenosť od pracovníkov archívu aspoň 2 metre.
8. Bádateľ podľa možnosti minimalizuje pohyb v priestoroch archívu a využíva iba nevyhnutné zariadenie a
majetok archívu.
9. V bádateľni je vzduch počas celých otváracích hodín dezinfikovaný prostredníctvom uzatvoreného
germicídneho žiariča, ktorý sa používa na nepriame ožarovanie miestnosti za prítomnosti ľudí.
10. Bádateľ je povinný bezodkladne potom, čo mu bol oznámený pozitívny výsledok testu oznámiť túto
skutočnosť archívu, ak jeho návšteva bola v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky
biologického materiálu na účely testu, alebo do dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch
ochorenia.

Prosíme všetkých návštevníkov brať na vedomie, že aktuálna situácia sa môže kedykoľvek zmeniť. Sledujte
preto aktuálne informácie k prevádzke na webovej stránke archívu www.archiv.sav.sk alebo na facebooku.
Prípadne sa informujte prostredníctvom e-mailu archiv@savba.sk alebo telefonicky 02/54775665. Ďakujeme.

* Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam prevádzok č. 6/2022 zo dňa 17.01.2022, §2, ods (2), písm. as).

**Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia
k obmedzeniam prevádzok č. 6/2022 zo dňa 17.01.2022, § 1.

V Bratislave, 19. januára 2022.

Jana Gubášová Baherníková
riaditeľka Archívu SAV

