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 Aké sú skúsenosti s obdobím po ochorení COVID? 
O vplyvoch ochorenia COVID-19 ešte stále získavame nové informácie, ale vieme už, že: 

 každá piata osoba vykazuje príznaky po štyroch týždňoch a u každej desiatej osoby sa objavujú 
príznaky počas dvanástich týždňov alebo dlhšie, u niektorých osôb môžu príznaky trvať mesiace, 

 príznaky môžu byť nepredvídateľné a môžu sa časom meniť, 
 medzi časté príznaky patrí extrémna únava, dýchavičnosť, bolesť svalov a kĺbov, bolesť v hrudníku 

a problémy s duševným zdravím, 
 väčšina zamestnancov s pretrvávajúcimi príznakmi bude potrebovať zmeny na pracovisku, nemusí 

to však platiť pre všetkých, 
 kvôli nepredvídateľnej a premenlivej povahe dlhodobého COVID-u možno bude v prípade niektorých 

zamestnancov potrebné zaistiť postupný návrat do práce, a to v rámci dlhšieho obdobia, počas 
ktorého si budú zlepšovať svoju schopnosť pracovať. 

 Prečo sú manažéri dôležití pri podpore návratu do práce? 

Ako manažér ste často prvou kontaktnou osobou. Je preukázané, že priami nadriadení majú podstatný vplyv 
na úspešný návrat do práce. To, ako konáte a ako sa správate môže ovplyvniť to, či bude zamestnanec 
schopný sa do práce vrátiť a zotrvať v nej. Nemusíte byť odborníkom na dlhodobý COVID ani poznať na 
všetko odpoveď, dôležité je, aby ste pomohli zamestnancovi, ktorý sa vracia, vypočuli si jeho obavy a tam, 
kde je to možné, podnikli prípadné kroky. 

 Význam spolupráce pri hľadaní riešenia 

Každý z nás je iný. Každá osoba bude potrebovať inú úroveň podpory, a to v závislosti od svojej funkcie, 
dlhodobých príznakov, pracovného prostredia a osobnej situácie. Je dôležité si vypočuť, aké má 
zamestnanec, ktorý sa vracia do práce, potreby a obavy, umožniť mu byť iniciatívny pri zavádzaní zmien, 
vďaka ktorým svoj zdravotný stav i prácu zvládne, a spolupracovať s cieľom nájsť riešenia, ktoré vyhovujú 
jemu aj vášmu tímu. 

 Hlavné kroky pri podpore zamestnanca pri návrate do práce 

Pokiaľ sa budete riadiť týmito krokmi, svojim zamestnancom zaistíte najlepšie možné podmienky na 
bezpečný návrat do práce a zotrvanie v nej. Viac informácií o každom kroku nájdete v tomto usmernení. 

 Krok 1: zostaňte v kontakte aj počas práceneschopnosti zamestnanca. 

 Krok 2: pripravte sa na návrat zamestnanca. 

 Krok 3: porozprávajte sa so zamestnancom o návrate do práce. 

 Krok 4: poskytnite zamestnancovi podporu počas prvých dní po návrate do práce. 

 Krok 5: poskytujte zamestnancovi priebežnú podporu a situáciu pravidelne posudzujte. 

 Používanie tohto usmernenia 

Informácie v tomto usmernení vám pomôžu poskytnúť podporu zamestnancom, ktorí sa po prekonaní 
infekcie COVID-19 alebo po dlhodobom COVID-e vracajú do práce. Tieto informácie je možné použiť spolu 
s postupmi, ktoré už vaša organizácia v oblasti riadenia neprítomnosti zaviedla. 

Nezabudnite, že v prípade nejasností sa môžete obrátiť na oddelenie ľudských zdrojov – nie ste na to sami. 

 

 
  

Tento leták obsahuje usmernenie k tomu, ako môžu manažéri podporiť zamestnancov s pretrvávajúcimi 
príznakmi, aby sa po infekcii COVID-19 alebo dlhodobom COVID-e vrátili do práce. 

Agentúra EU-OSHA vypracovala aj usmernenie pre zamestnancov vracajúcich sa do práce, ktorí sa 
zotavujú z ochorenia COVID-19 – pozri https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace. 

https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace
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Čo znamenajú „obdobie po ochorení COVID“ a „dlhodobý 
COVID“? 
U mnohých ľudí trvajú príznaky ochorenia COVID-19 niekoľko dní, hoci bežne môžu pretrvávať dva až štyri 
týždne. Tento stav sa nazýva „akútny COVID“. „Dlhodobý COVID“ je pojem, ktorý sa často používa, ak 
príznaky pretrvávajú po štyroch týždňoch a bránia človeku pri vykonávaní bežných činností. Medzi ďalšie 
pojmy používané na opis tohto problému patrí „prebiehajúce symptomatické ochorenie COVID-19“ (príznaky 
trvajúce 4 – 12 týždňov) a „postcovidový syndróm“ (12 týždňov alebo dlhšie). 

 O vplyvoch ochorenia COVID-19 ešte stále veľa nevieme, ale z výskumných štúdií už vieme, že: 
 každá piata osoba vykazuje príznaky po štyroch týždňoch a u každej desiatej osoby sa objavujú 

príznaky počas dvanástich týždňov alebo dlhšie, u niektorých osôb môžu príznaky pretrvávať 
mesiace; 

 príznaky sa u jednotlivých osôb významne líšia a pre diagnostiku dlhodobého COVID-u nie je 
stanovený žiadny postup; 

 príznaky dlhodobého COVID-u môžu byť nepredvídateľné a môžu sa časom meniť, u niektorých 
osôb môžu pretrvávať, u iných sa môžu objavovať a miznúť. 

 Medzi bežné príznaky patria: 

  únava – vyčerpanosť, ktorá sa oddychom nezlepšuje 
  dýchavičnosť 
  bolesť svalov a kĺbov 
  bolesť v hrudníku 
  kašeľ 
  problémy s duševným zdravím vrátane úzkosti a depresie. 

 medzi ďalšie príznaky patria bolesti hlavy, ťažkosti pri rozmýšľaní a hľadaní správnych slov, 
problémy so srdcom a krvným tlakom, strata čuchu, kožné vyrážky, tráviace problémy, strata chuti 
do jedla a bolesť hrdla; 

 dlhodobý COVID sa môže prejavovať neobvyklými spôsobmi: recidívy a obdobia výskytu nových 
príznakov, ktoré sú niekedy nezvyčajné. Po spočiatku miernom alebo dokonca bezpríznakovom 
ochorení môžu nasledovať neskoršie závažné problémy, ktoré môžu mať výrazný vplyv na 
vykonávanie každodenných činností. 

 

Prečo sú manažéri dôležití pri podpore návratu do práce? 
Skúsenosti s tým, že človeku nie je dobre, najmä v prípade dlhodobého COVID-u, ktorý sa vyznačuje 
zmenami a nezvyčajnými príznakmi, môžu byť znepokojujúce tak pre zamestnanca, ako aj pre manažéra, 
hoci tomu tak nemusí byť – vďaka radám v tomto letáku môžu manažéri podporiť svojich zamestnancov pri 
návrate do práce. 

Každý má s obdobím po prekonaní ochorenia COVID-19 iné skúsenosti. Pre niektorých je to náročné, pre 
mnohých ľudí je však návrat do práce aspoň v určitej forme (nie nevyhnutne na plný úväzok alebo 
k rovnakým povinnostiam) dôležitý z finančných dôvodov, pre zlepšenie duševného zdravia a zo 
spoločenských dôvodov a kvôli tomu, aby mali čo najväčšiu šancu v práci zotrvať – dokonca im to môže 
pomôcť zotaviť sa. 

 Ako vedúci pracovník zohrávate v podpore zamestnanca pri návrate do práce dôležitú úlohu. Ako 
manažér: 

 ste často pre zamestnanca prvou kontaktnou osobou, 

Nezabúdajte, že hoci zotavenie po ochorení COVID-19 môže byť pomalé, stav mnohých ľudí sa 
časom zlepšuje a očakáva sa, že s pribúdaním informácií sa zlepšia aj liečebné postupy. Návrat do 
práce je súčasťou procesu zotavovania, hoci spočiatku musí byť flexibilný alebo zahŕňať skrátený 
pracovný čas a pomalejšie tempo počas mnohých mesiacov. 
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 máte najlepšie predpoklady zamestnancovi pomôcť, aby sa cítil docenený a zachoval si pocit 
identity, aj keď nie je práve v najlepšej forme, 

 ste schopný zaviesť zmeny v pracovnej náplni alebo úpravy pracovného miesta, ktoré mu po návrate 
do práce umožnia zvládnuť tak pracovné povinnosti, ako aj vlastný zdravotný stav. 

Oddelenie ľudských zdrojov môže takisto zohrávať významnú úlohu tým, že poskytuje podporu manažérom 
pri vykonávaní viacerých úloh uvedených v tomto usmernení. 
 

Čo by mali manažéri urobiť, aby pomohli niekomu 
s dlhodobým COVID-om vrátiť sa do práce? 
 Každý z nás je iný. 

Každá osoba bude potrebovať inú mieru podpory, a to v závislosti od svojej funkcie, dlhodobých príznakov, 
pracovného prostredia a osobnej situácie. Je dôležité vypočuť si potreby a obavy zamestnanca, umožniť mu 
byť iniciatívny pri zavádzaní zmien, vďaka ktorým svoj zdravotný stav i prácu zvládne, a spolupracovať 
s cieľom nájsť riešenia. Tieto kroky vám umožnia naplánovať to, čo možno urobiť, a poskytnúť vášmu 
vracajúcemu sa zamestnancovi čo najlepšie podmienky pre bezpečný návrat do práce a zotrvanie v nej. 

Krok 1: zostaňte v kontakte aj počas práceneschopnosti zamestnanca 
 Udržiavajte kontakt. Dajte zamestnancovi vedieť, že naňho myslíte. Dohodnite sa, akým spôsobom 

zostanete v kontakte (ako často, telefonicky alebo e-mailom). 
 Porozprávajte sa o zákonných právach a povinnostiach zamestnávateľa i zamestnanca, pokiaľ 

ide o práceneschopnosť. Ak je zamestnanec práceneschopný niekoľko dní, môže byť potrebné 
predložiť oficiálne oznámenie v súlade s požiadavkami uvedenými vo vašich vnútroštátnych 
právnych predpisoch. 

 Dohodnite sa na tom, čo poviete ostatným. Je užitočné dohodnúť sa, aké informácie by sa mali 
poskytnúť kolegom a klientom, zároveň však treba rešpektovať ich dôverný charakter. 

 Ak máte prístup k pracovným zdravotným službám/alebo k službám na poskytovanie 
psychologickej podpory/podpory na zvýšenie duševnej pohody, informujte zamestnancov 
o dostupnej podpore a ako k nej získať prístup. Pracovné zdravotné služby a pracovní lekári majú 
skúsenosti s poradenstvom v oblasti úprav a podpory a so súhlasom zamestnanca poskytujú 
poradenstvo príslušným manažérom. 

 Zistite, aké priania má zamestnanec v súvislosti s opatreniami, rehabilitačnými programami, 
pracovným koučingom a externými agentúrami uľahčujúcimi návrat do práce. 

 Povoľte zamestnancovi oddychovať a zotaviť sa. Mnohí ľudia sa cítia previnilo, že nechodia do 
práce, čo môže sťažovať ich zotavenie – dajte im najavo, že ste pripravený im pomôcť a podporiť 
ich, a nepýtajte sa ich len na to, kedy sa vrátia do práce. 

 Poskytnite zamestnancom informácie o akýchkoľvek politikách v oblasti rehabilitácie, ktoré 
sú zavedené vo vašej spoločnosti, a to bez ohľadu na ich súvislosť s ochorením COVID-19. 

Krok 2: pripravte sa na návrat zamestnanca 
 Niektorí ľudia môžu pred návratom do práce potrebovať súhlas lekára, napríklad ak je ich práca 

príliš namáhavá alebo zaťažujúca, prípadne ak plnia úlohy významné z hľadiska bezpečnosti, alebo 
ak už zamestnanci mali zdravotné problémy, ktoré sa v dôsledku ochorenia COVID-19 zhoršili. 

 Vžite sa do jeho situácie: ako by ste sa cítili, keby ste boli vážne chorý a neboli by ste si istý, či sa 
úplne zotavíte? Skúste sa zamyslieť nad tým, ako sa môže daná osoba cítiť, čo ju môže trápiť a aké 
by mohla mať priority. 

 Dohodnite si rozhovor o návrate do práce, aby ste si mohli dohodnúť plán pre návrat. Niektorí 
zamestnanci môžu prekonávať zmeny príznakov a môže určitý čas trvať, kým budú schopní 
pracovať na rovnakej úrovni ako predtým. Buďte pripravený reagovať flexibilne. Situácia sa môže 
priebežne meniť – možno budete musieť plán upraviť. Pracovné zdravotné služby, nadriadení 
a zástupcovia zamestnancov by mohli takéto opatrenia podporiť. 
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 Poraďte sa s pracovnou zdravotnou službou alebo pracovným lekárom o tom, ako upraviť 
pracovisko. Môžu takisto konzultovať s lekármi, ktorí ošetrujú vášho zamestnanca. 

 Poskytnite kolegom zamestnanca a jeho nadriadeným informácie o dlhodobom COVID-e, 
pracovných problémoch a problémoch týkajúcich sa návratu do práce. 

 Zvážte, či nevyhľadáte ďalšie poradenstvo a nevyužijete nejaké systémy podpory alebo  vládne 
ustanovenia – všeobecné alebo špecifické pre ochorenie COVID-19 – ktoré poskytujú podporu 
pri úprave pracoviska s cieľom udržať zamestnancov v práci. 

Krok 3: porozprávajte sa so zamestnancom o návrate do práce  
 Pred týmto rozhovorom sa zamyslite nad tým, aké zmeny pracovnej náplne a povinností 

prichádzajú do úvahy, a požiadajte zamestnanca, aby urobil to isté. Uistite sa, že zamestnanec príde 
na stretnutie pripravený diskutovať o tom, ako by jeho stav mohol ovplyvniť jeho prácu, aké úlohy by 
mohol zvládnuť, a najmä o tom, aké zmeny mu pomôžu vykonávať jeho prácu (alebo jej časť). 
Pripomeňte mu, aby sa poradil so svojimi lekármi o všetkom, čo by mal a nemal robiť, a aby 
kontaktoval aj pracovné zdravotné služby alebo pracovných lekárov. Možno bude vhodné zapojiť 
oddelenie ľudských zdrojov, partnerov, nadriadeného pracovníka zamestnanca alebo zástupcov 
zamestnancov. 

 Priamy nadriadený a zamestnanec môžu zostaviť zoznam pracovných požiadaviek podľa 
nasledujúcich kategórií a odhadnúť, aké percento času tieto požiadavky každý deň zaberajú 
(pred neprítomnosťou z dôvodu choroby), a zistiť, či má zamestnanec pocit, že tieto 
požiadavky pri návrate do práce budú predstavovať problém: 

 kognitívne – spracovanie komplexných údajov; zadávanie údajov, ktoré si vyžaduje intenzívnu 
koncentráciu; rýchla zmena úloh; používanie viacerých systémov; zložité rozhodovanie; rýchle 
rozhodovanie s vysokou mierou rizika; riadenie viacerých zainteresovaných strán alebo správ, 

 fyzické – opakujúce sa pohyby, statické polohy, občasné premiestňovanie atypických alebo 
ťažkých predmetov, 

 emocionálne – kontakt so zraniteľnými osobami/deťmi alebo podpora klientov/zákazníkov v 
núdzi, možný výskyt agresívneho správania alebo násilia, potreba byť emocionálne flexibilný 
a odolný. 

 Mohlo by to pomôcť pri identifikácii konkrétnych a užitočných úprav. 

 Počas rozhovoru sa nezabudnite spýtať na zdravotný stav zamestnanca a pokúste sa navodiť 
uvoľnenú atmosféru. Opýtajte sa, ako sa má, či má z niečoho obavy a hľadajte možné riešenia. 
Porozprávajte sa o možných zmenách pracovnej náplne, pracovných prioritách a o rozvrhnutí 
pracovného času počas prvých týždňov po návrate – opýtajte sa na jeho predstavy. Vysvetlite, že 
budete sledovať a skúmať, ako sa veci vyvíjajú. Diskutujte o tom, ako by mohol vyzerať prvý deň 
a prvý týždeň v práci. Dohodnite sa na pláne návratu do práce, ktorý vám obom vyhovuje. Musí byť 
uskutočniteľný, a preto sa uistite, že sa v ňom stanovuje, kto musí čo urobiť a kedy. Musí byť aj 
flexibilný, pretože kým niektoré veci nevyskúšate, nezistíte, čo bude fungovať tak, aby ste boli 
spokojní obidvaja. Oboznámte s plánom pracovnú zdravotnú službu alebo pracovného lekára, 
prípadne zvážte, či plán nepostúpite oddeleniu ľudských zdrojov alebo kolegom zamestnanca. 

 Vyhnite sa akýmkoľvek nevyžiadaným zmenám. 

Krok 4: poskytnite zamestnancovi podporu počas prvých dní po návrate 
do práce 

 Uistite sa, že si na zamestnanca v prvý deň nájdete čas, aby ste ho privítali späť v práci. 
 Dovoľte mu začať pomaly, pretože to zabráni tomu, sa cítil preťažený, a zníži sa riziko, že dôjde 

k jeho ďalšej neprítomnosti. 
 Pripomeňte mu pracovné priority, harmonogram a zmeny, na ktorých ste sa dohodli, a skontrolujte, 

či boli zavedené a fungujú tak, ako majú. 
 Zabezpečte, aby bol zamestnanec po návrate informovaný o všetkých zmenách, ku ktorým došlo pri 

výkone práce, predstavte ho novým kolegom, informujte ho o novinkách atď. 
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 Buďte s ním pravidelne v kontakte, aby ste sa mohli porozprávať, či má svoj zdravotný stav a prácu 
pod kontrolou. 

Krok 5: poskytujte zamestnancovi priebežnú podporu a situáciu 
pravidelne posudzujte 
V tomto bode sú veci trochu odlišné od bežného postupu pri návrate do práce. Keďže príznaky po ochorení 
COVID-19 sprevádzajú výkyvy a časom sa menia, je ešte dôležitejšie, aby sa pracovné zaťaženie/zmeny 
pracovnej náplne pravidelne posudzovali. Ak je to možné, odporúča sa pravidelné posúdenie pokroku po 
návrate do práce za účasti odborníka na pracovné lekárstvo. Takto môžete predvídať problémy a zabezpečiť, 
aby mal váš zamestnanec čo najlepšie podmienky na zvládnutie pretrvávajúcich príznakov a zotrvanie 
v práci. 

 Pravidelne a otvorene komunikujte. Buďte so zamestnancom v kontakte, aby ste zistili, čo funguje 
a čo je potrebné prehodnotiť. 

 Posudzujte pracovné zaťaženie a dohodnite sa na postupnom zvyšovaní pracovných úloh 
– niekedy to bude trvať mesiace a nielen týždne. U niektorých ľudí bude úspešný návrat 
pravdepodobnejší, ak k nemu dôjde postupne. Môže to zabrániť recidíve a ďalšej neprítomnosti 
v práci. U niekoľkých ľudí môžu pretrvávajúce príznaky znamenať, že nie sú schopní splniť 
požiadavky kladené na pracovné miesto – ak je to naozaj tak, nastal čas hovoriť o zmene 
pracovných povinností alebo preložení na inú pozíciu. 

 V prípade potreby požiadajte o radu oddelenie ľudských zdrojov. Je možné, že bude potrebné 
zaviesť dočasné politiky týkajúce sa ochorenia COVID-19, najmä pokiaľ ide o súvisiacu 
práceneschopnosť, a potrebu podporovať, a nie penalizovať tých, ktorí potrebujú byť dlhšie 
neprítomní alebo úpravu povinností. 

 Dlhšia neprítomnosť alebo úprava pracovnej náplne môže mať vplyv na odbornú prípravu 
zamestnancov; zvážte, ako by to mohlo ovplyvniť požiadavky na odbornú prípravu, najmä 
v regulovaných povolaniach. 

 Sledujte pracovné zaťaženie ostatných zamestnancov. V závislosti od miery výskytu infekcie vo 
vašej oblasti a od zavedených pravidiel možno mnohí vaši zamestnanci nie sú v práci v dôsledku 
pandémie COVID-19 alebo v dôsledku dlhodobých účinkov v prípade závažného priebehu 
ochorenia. Práceneschopnosť alebo znížená pracovná schopnosť značného počtu zamestnancov 
môže viesť k tlaku na prebiehajúce činnosti a záťaži pre ostatných zamestnancov. Akékoľvek ďalšie 
pracovné zaťaženie udržiavajte na čo najnižšej možnej úrovni a zabezpečte, aby netrvalo príliš dlho. 
Priami nadriadení zohrávajú dôležitú úlohu pri monitorovaní situácie a zabezpečení, aby jednotliví 
zamestnanci neboli preťažení. Rešpektujte pravidlá a dohody o pracovnom čase a obdobiach 
odpočinku a umožnite zamestnancom odpojiť sa v čase, keď nie sú v práci. 

 Bez ohľadu na prebiehajúce očkovanie alebo návrat zotavených zamestnancov do práce 
dodržiavajte odporúčané opatrenia na kontrolu infekcií (vrátane obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi, 
pravidelného umývania rúk/hygieny a používania rúšok) s cieľom zabrániť šíreniu vírusu. Aj keď 
očkovanie priebežne pokračuje, tieto kroky sú naďalej dôležité. 

 V rámci posúdenia návratu do práce sa uistite, že zamestnanec nevyužíva všetku svoju energiu na 
prácu, pričom mu nezostáva nič pre rodinu, spoločenský život a voľný čas. 

 

Príklady zmien pracovnej náplne 
Existuje veľa možných úprav alebo malých zmien, ktoré môžu zamestnancom pri návrate do práce uľahčiť 
zvládanie ich zdravotného stavu a práce. Odborníci na pracovné lekárstvo pozorujú najlepšie výsledky, keď 
sa manažéri a zamestnanci na týchto úpravách dokážu spoločne dohodnúť. Buďte flexibilný. Nebojte sa 
predkladať návrhy a povzbudzovať zamestnancov, aby sa podelili o svoje nápady, vyhýbajte sa však 
nastoľovaniu povinných úprav. Je zrejmé, že nebudete môcť vyhovieť všetkým návrhom, zvyčajne je však 
možné nájsť uskutočniteľné úpravy, ktoré sú pre dané pracovné miesto vhodné. Dôležité je mať plán, na 
ktorom sa obidvaja zhodnete. 
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Postupný návrat a pracovný čas 
Vzhľadom na trvanie a vplyv postcovidových príznakov možno bude potrebné, aby sa niektoré osoby vrátili 
do práce postupne, tzv. „postupný návrat“. Je nepravdepodobné, že štandardný, krátky, postupný návrat 
bude v prípade dlhodobého COVID-u vhodný. Postupné návraty je možné priebežne prispôsobovať, čo môže 
trvať týždne alebo mesiace. 

Pre zamestnancov s príznakmi únavy je dôležitá práca na diaľku a úprava tempa (t. j. prestávky na odpočinok 
v závislosti od príznakov). Niektorí zamestnanci môžu pokračovať v práci na plný úväzok, u iných by 
plánované skrátenie pracovného času mohlo byť účinnejšie. 

Niekedy môže dôjsť u zamestnancov s dlhodobým COVID-om k recidíve, ak sa prepracujú, ktorá sa prejaví 
hoci aj o niekoľko dní neskôr. Budete sa musieť riadiť podľa zamestnanca (a uvedomte si, že aj on sa stále 
učí, ako má so svojimi príznakmi žiť a ako ich zvládať). 

Iné príklady 
Úpravy by mali byť individuálne prispôsobené a závisieť od konkrétnych príznakov a obmedzení, ako aj od 
toho, ako ovplyvňujú schopnosť osoby plniť úlohy a pracovnú funkciu. Potrebné sú individualizované plány 
zotavenia a rehabilitácie. Niektoré z uvedených úprav sa môžu zdať zrejmé, ale je užitočné uviesť ich aj 
formálne, aby sa zabezpečilo, že budú realizované: 

 zmeny harmonogramu práce (začiatky, konce a prestávky), 
 zmeny odpracovaných hodín, napr. kratšie dni, voľné dni medzi pracovnými dňami, 
 zmeny v práci na zmeny, napr. zváženie pozastavenia neskorých alebo skorých zmien a/alebo 

nočnej služby, aby zamestnanec pracoval vtedy, keď sa cíti najlepšie, 
 zmeny pracovných režimov, napr. tempa, pravidelné a/alebo dodatočné prestávky, 
 zmeny pracovného zaťaženia, napr.: 

 menej úloh ako je bežné v priebehu určitého obdobia, 
 viac času na plnenie zvyčajných úloh a vyhýbanie sa krátkym termínom, 

 dočasné zmeny povinností alebo úloh („zmena úloh“), 
 podpora, napr.: 

 jednoznačná možnosť získať pomoc – osoba, ktorej sa môže na niečo opýtať a na ktorú sa 
možno obrátiť, 

 kolegiálny systém, 
 pracovné voľno na zdravotné vyšetrenia, 
 nepracovať v izolácii, 

 jasné ciele a mechanizmy hodnotenia, 
 podľa možností práca z domu na čiastočný úväzok, 
 pravidelné kontroly toho, či pri príznakoch nedochádza ku kolísaniu. 

Ak sa domnievate, že dané zdravotné problémy možno považovať za zdravotné postihnutie, na 
zamestnávateľa sa môže vzťahovať ďalšia zákonná požiadavka, aby vykonal primerané úpravy. Poraďte sa 
s pracovnou zdravotnou službou a oddelením ľudských zdrojov. 

Ako môžu pracovné zdravotné služby pomôcť manažérom 
a vracajúcim sa zamestnancom? 
Ak ochorenie trvá dlho, priskorý návrat do práce alebo návrat k plnému pracovnému zaťaženiu môže viesť 
k recidíve. Odborníci na pracovné lekárstvo môžu pomôcť viacerými spôsobmi: 

 poskytovaním podpory formou účinnej revízie posúdenia rizík na pracovisku s cieľom riešiť dlhodobý 
COVID a návrat do práce, ako aj kontrolnými opatreniami na pracovisku, 

 vykonaním individualizovaných posúdení, vypracovaním individualizovaného plánu zotavenia 
a rehabilitácie a zabezpečením vykonania príslušných lekárskych vyšetrení, 

 majú skúsenosti s vyšetrením zamestnancov s novými zdravotnými problémami a málo 
prebádanými problémami, ako aj s hodnotením vplyvu príznakov na ich fungovanie, 
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 prispievaním k individualizovanému posúdeniu rizík na pracovisku/rizík v rámci pracovných úloh 
spolu s vami a vaším kolegom, 

 zvážením bezpečnosti jednotlivých zamestnancov a ich kolegov, 
 zavedením zdravotného dohľadu, ak je v prípade iného rizika potrebná úprava štandardného 

zdravotného posúdenia. 

Viac informácií vám poskytne odborník na pracovné lekárstvo, pracovná zdravotná služba alebo pracovný 
lekár. 

Všeobecné povinnosti manažéra 
Vašou úlohou je podporovať vracajúceho sa zamestnanca udržiavaním otvorenej komunikácie a podporou 
úprav pracovnej náplne tam, kde je to možné. Nemusíte mať na všetko odpoveď. 

Ak si nie ste istý, čo máte robiť alebo potrebujete pomoc a radu, požiadajte o pomoc iných manažérov, 
odborníkov v oblasti ľudských zdrojov alebo odborníka na pracovné lekárstvo. 

Ak pracujete pre veľkú organizáciu, zistite si, kde nájdete informácie o: 

 politikách vašej organizácie týkajúcich sa návratu do práce, 
 možnostiach zlepšenia duševnej pohody a psychologickej podpory (napr. poradenstvo, siete 

zamestnancov), 
 podpore formou rehabilitácie (napr. fyzioterapia), 
 praktickej podpore v otázkach, ako je starostlivosť o deti a dlhodobé zdravotné problémy. 
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Agentúra EU-OSHA pripravila niekoľko usmerňujúcich dokumentov a nástrojov pre podniky, ktoré 
riešia vplyv ochorenia COVID-19 na pracoviská. Sú k dispozícii v samostatnej časti webového 
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