
Odporúčania Optickej Únie Slovenska pre očné optiky počas pandémie
COVID – 19

Základné postupy

Vážené kolegyne a kolegovia,

činnosti  vykonávané  v  praxi  očnej  optiky  a optometrie  môžu priniesť  zvýšené riziko  z pohľadu
šírenia  koronavírusu  SARS-CoV-2.  Keďže  v súčasnej  dobe  nám  ide  hlavne  o zníženie  rizika
prenosu koronavírusu z človeka na človeka,  pripravili  sme usmernenia,  ktoré nám ho pomôžu
minimalizovať.

Z týchto dôvodov vám odporúčame:

1)  Skrátiť na maximálnu možnú mieru osobný kontakt so zákazníkom. Odporúčame v prvom rade
konzultovať so zákazníkom jeho problémy telefonicky, mailom prípadne SMS formou. Zákazník by
mal vedieť o takomto postupe ešte predtým než vyjde z domu a zamieri do optiky, preto vypíšte
oznam o telefonických konzultáciách aj na váš web prípadne iné oznamovacie prostriedky. Až po
vyhodnotení  naliehavosti  jeho  osobnej  návštevy,  dohodnite  termín.  Po  telefonickom  dohovore
odporúčame vyhotoviť prípadne dočasné náhradné okuliare bez osobnej návštevy zákazníka, ak
pozná parametre svojich starších okuliarov a zaslať ich kuriérskou službou priamo zákazníkovi. Na
komunikáciu so zákazníkom využívajte aj iné moderné komunikačné prostriedky: fotky, videá.

2) Pred vstupom do priestorov optiky by malo byť prvým krokom zodpovedanie týchto otázok:
1. Cestovali ste posledných 21 dní do zahraničia?
2. Boli ste Vy, alebo iná vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou 

koronavírusom?
3. Ste Vy alebo Vám blízka osoba v nariadenej karanténe?
4. Máte Vy alebo Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest?

Zákazník, u ktorého sú všetky odpovede negatívne môže vstúpiť do predajne.

3) Zákazník  môže  vstúpiť  do  predajne  až  po  zmeraní  teploty  bezkontaktným  teplomerom.
(Opatrenie vlády z 24.3.2020)

4) Zákazníci by mali vstupovať do predajne po jednom s nasadenou bariérovou ochranou tváre
(rúško,  v krajnom  prípade  šatka).  Zákazník  by  pri  konzultácii  nemal  používať  respirátor
s výdychovým ventilom.  Zákazník  môže manipulovať  s  vystaveným tovarom až po dôkladnom
umytí  rúk  s prípadnou  aplikáciou  alkoholovej  dezinfekcie  na  ruky  v jednorazových  rukaviciach
a s nasadeným  rúškom.  Zamestnanec  optiky  má  byť  pri  kontakte  so  zákazníkom  chránený
odporučenými ochrannými prostriedkami podľa bodu 10.  Okuliarové rámy, ktoré zákazník nasadil
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na tvár pri výbere, ihneď oddeľte od ostatných okuliarových rámov. Po návšteve zákazníka ich
vyčistite a vydezinfikujte niektorým z týchto spôsobov: 

1. Mydlom, saponátom, čistiacimi prostriedkami s obsahom tenzidov
2. 62 % ethanolom alebo 75 % izopropanolom
3. 0,5% peroxidom vodíka
4. 0,21 % NaClO (chlórnan sodný) = SAVO. SAVO obsahuje 4,7%  NaClO, nariedime ho na

0,21% keď odmeriame 45 ml a doplníme vodou na 1 L
5. UV žiarením, teplom, ozónom

Odporúčame bod 1. kombinovať s bodmi 2.,3.,4. alebo 5.podľa typu okuliarového rámu.
POZOR! Okuliarové rámy z materiálu ULTEM nesmú prísť do kontaktu s alkoholom. Ak po-
užívate ultrazvukovú čističku, treba jej náplň vymeniť po každom čistení okuliarov. 
Výsledky štúdií sledujúcich životaschopnosť vírusu potvrdzujú, že vírus dokáže prežiť na
plaste a kove až 3 dni. 

Až po dôkladnom vyčistení okuliarových rámov ich môžete vrátiť späť do predaja. Pri zanedbaní
týchto podmienok ohrozujete ďalších zákazníkov, seba aj svoje rodiny! Dbajte na to, aby zákazníci
čakali pred prevádzkou v minimálne dvojmetrových vzdialenostiach.

5) Neaplikujte kontaktné šošovky!

6) Nemerajte očný tlak bezkontaktným tonometrom, kvôli tvorbe aerosolu zo sĺz klienta. 

7) Neodporúčame počas pandémie vykonávať akékoľvek optometristické merania ani merania PD.

8) Čistite a dezinfikujte všetky stroje, prístroje, s ktorými pracujete a aj všetky plochy, kde často
dochádza  k častému  styku  zákazníkov  a  personálu,  ako  sú  kľučky,  pulty,  operadlá  a bočnice
stoličiek, vypínače, diaľkové ovládania, podlaha minimálne raz za dve hodiny. Koronavírus je veľmi
citlivý na dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu a chlóru.

9) Obmedzte svoj kontakt so zákazníkom na maximálne 15 minút.

10) Dodržujte odstup od zákazníka 2 metre. 

11) Pri opravách starších nosených okuliarov odporúčame:
1. Prevziať ich v rukaviciach, prípadne požiadať zákazníka, aby ich priamo vhodil do nachys-

taného obalu, bez vášho dotyku. Vyčistite ich pred ďalšou manipuláciou podľa   bodu 4.
V opačnom prípade musíte ihneď vydezinfikovať všetko s čím prišli nosené okuliare do sty-
ku: náradie, fokometer iné prístroje.

2. Opravy sa nebudú robiť „ na počkanie“, kvôli dodržaniu dezinfekčného postupu.
3. Ponúknite  svojim  zákazníkom  pri  telefonickej  konzultácii  namiesto  opravy  vyhotovenie

dočasných okuliarov s doručením kuriérskou službou.

12)  Odporúčame bezhotovostné platenie.

13) Pre  zamestnancov  očnej  optiky  odporúčame  tieto  ochranné  pracovné  pomôcky  počas
pandémie koronavirusu:

1. Rúška alebo respirátor
2. Rukavice
3. Ochranný štít, ochrana očí
4. Ochranný odev, ochrana vlasov
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Všetky ochranné pomôcky by mali byť použité len raz. Po použití ich treba zlikvidovať prípadne
vyprať pri vyšších teplotách. Ochranný štít treba dezinfikovať alkoholom.

14) Priestory  očnej  optiky  treba  pravidelne  čistiť  a  dezinfikovať  viď  8/.  Pravidelne  vetrať.
Odporúčame  2  x  denne  dezinfekciu  priestorov  aj  vystaveného  tovaru  germicídnym  žiaričom
prípadne ozónom prostredníctvom ozónového generátora.

Vážené  kolegyne  a kolegovia,  nezabúdajte  pri  svojej  práci  na  to,  že  sa  dostávate  do
blízkeho kontaktu s tvárou zákazníka. Buďte pri svojej práci opatrní a zodpovední, kvôli  svojim
zákazníkom, sebe aj  svojim rodinám. Riešte iba neodkladné a naliehavé prípady.  Každý z nás
nesie spoločenskú zodpovednosť za šírenie potenciálne smrteľnej choroby, na ktorú v súčasnosti
neexistuje bežne dostupná liečba alebo vakcína.

V Trenčíne 24.03.2020                                                                           Optická Únia Slovenska
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