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priestorov v bytovom dome   
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V prípade výskytu prípadu ochorenia COVID-19 v bytovom dome sa 
odporúča vykonávať v spoločných priestoroch obvyklé upratovanie s 
využitím vody a domácich čistiacich prostriedkov. Plochy a povrchy, 
ktorých sa osoby častejšie dotýkajú, napr. kľučky, madlá, dotykové 
plochy zábradlia schodiska, tlačidlá, výťahy a pod. sa po vyčistení 
neutrálnym čistiacim prostriedkom odporúča dezinfikovať s využitím 
bežne dostupných dezinfekčných prostriedkov na báze 0,1% až 0,5% 
roztoku chlórnanu sodného. 

V prípade, ak by čistený povrch mohol byť takýmto prostrediami 
poškodený, odporúča sa využitie 70% etanolu. Zabezpečenie čistenia 
spoločných priestorov bytového domu by malo zabezpečiť spoločenstvo 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. správca bytového domu. 
Pri súčasnej epidemiologickej situácii je mimoriadne dôležité dbať na 
dodržiavanie dôkladnej hygieny rúk – časté umývanie mydlom a teplou 
vodou po dobu aspoň 20 sekúnd, prípadne použitím dezinfekčných 
prípravkov na ruky na báze min. 60% alkoholu, ak nie je voda a mydlo k 
dispozícii. Rovnako je dôležité nedotýkať sa tváre neumytými rukami. 

Stanovisko pripravil: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR 
 

Ako často dezinfikovať bytové domy ? 
 
Odpoveď na otázku odznela v relácii Markíza Teleráno  v piatok  dňa 
24.4.2020  v dvoch vonkajších vysielacích vstupoch  od 06:17 – do 06:21 
hod. a od 07:17 – do 07:21 hod. v rozhovoroch  s predsedom  Združenia 
pre lepšiu správu v bytových domoch  p. JUDr. Perdíkom. 

Účinnosť ochrany u bežných domácich čistiacich  a alkoholových 
dezinfekcií  je od pár hodín po max. 2 až 3 dní v závislosti od typu 
povrchov materiálov. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné  v krátkych časových intervaloch  
zopakovať umývanie a dezinfekciu spoločných priestorov a zariadení 
bytového domu , najmä  po výskyte ochorenia na COVID-19 v dome.   

Z uvedeného dôvodu sa preto odporúča   používať aj  profesionálnu 
dlhodobú dezinfekciu účinnú  voči vírusom  14 až 20 dní .  

Spôsob zabezpečenia bežnej a profesionálnej dezinfekcie  a úhrady 
vynaložených nákladov  z FO zo strany SVB alebo správcu – bez 
potreby    súhlasu vlastníkov  bytov podľa ustanovenia  §9 ods.4 zákona 
č. 182/1993 Z.z.. 
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