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...Zdravie je ako 
perla v mori, ktorú 
si treba chrániť,  
ak sme zdraví, 

nechýba nám nič 
ku šťastiu... 

 

 

 

 

 

 

 

Čo robí pre 

Vaše 

zdravie  

RÚVZ 

(regionálny úrad 

verejného 

zdravotníctva) 
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Čo robíte vy    a čo robíme my  - 

      pracovníci RÚVZ 

 

umývate sa  kontrolujeme kvalitu pitnej 

              vody z verejného vodovo- 

   du 

 

používate   kontrolujeme     zdravotnú 

kozmetické  bezpečnosť kozmetických       

výrobky  výrobkov,   obmedzujeme  

   a zakazujme predaj nebe- 

   zpečných výrobkov 

 

 

raňajkujete  kontrolujeme nebezpe- 

   čné látky v potravinách,  

              potravinách pre novoro- 

   dencov a dojčatá, zlože-               

         nie výživových doplnkov,  

   vodu pre dojčeneckú stra- 

   vu, pramenité, minerálne,  

   vody kontrolujeme  potra-  

   viny pre celiatikov  

 

ste vonku  kontrolujeme zložky život- 

   ného prostredia,   monito- 

   rujeme    epidemiologickú  

   situáciu infekčných ocho- 

   rení, nariaďujeme prísluš- 

   né  protiepidemické   opa- 

   trenia, vykonávame   opa- 

   trenia na zabránenie vzni- 

   ku   epidémie   chrípky   a  

   iných infekčných ochorení 

Čo robíte vy    a čo robíme my  - 

      pracovníci RÚVZ 

 

študujete  kontrolujeme kvalitu stra- 

   vovania v školských jedá- 

   ňach, kvalitu prostredia a 

   vybavenia  zariadení  MŠ,   

   ZŠ,  VŠ, internáty, schva- 

   ľujeme  akcie pre deti ako  

   sú „školy v prírode“, vyko-  

   návame edukáčné aktivity 

   v oblasti formovania sprá- 

   vnych životných návykov 

   a postojov (zdravý životný

   štýl, optimálna fyzická ak- 

   tivita,  zdravé zuby,  zdra- 

   vé stravovanie, prevencia 

   infekčných ochorení,....) 

 

pracujete  sledujeme kvalitu ovzduš- 

              ia pracovného prostredia, 

   sledujeme vplyvy práce a 

   pracovných     podmienok  

   na Vaše zdravie, hodnotí- 

   me  Vaše pracovné   pod- 

   mienky, meriame škodlivi-  

   ny pracovného prostredia 

   (hluk, prach, vibrácie, ...), 

   kontrolujeme   vykonáva- 

   nie preventívnych prehlia- 

   dok u  zamestnancov, na- 

   riaďujeme   opatrenia   na 

   pracovisku,  kontrolujeme

   používanie        osobných  

   ochranných prostriedkov 

Čo robíte vy    a čo robíme my  - 

      pracovníci RÚVZ 

 

obedujete  vykonávame štátny zdra- 

   votný dozor v  stravovací- 

   ch  zariadeniach,  kontro- 

    lujeme  predmety  určené 

   pre    styk  s potravinami 

   (kuchynské riady, detské  

   fľaše, obaly na potraviny) 

 

nakupujete  sledujeme zdraviu nebez- 

   pečné predmety,  potravi- 

   ny a zabraňujeme ich um- 

   iestňovaniu na predaj  

 

 

zabávate sa  chránime Vás pred dym-  

   om z cigariet, kontroluje- 

   me dodržiavanie zákona  

   o zákaze  fajčenia  vo ve- 

   rejnom priestore 

 

relaxujete kontrolujeme   rekreačné 

vody v prírodných a ume- 

lých  kúpaliskách,  kontro- 

 lujeme hygienu a postupy  

 v  zariadeniach   starostli- 

 vosti o ľudské telo (kader- 

 níctva, holičstvá, masáže, 

 pedikúry, manikúry,  solá-

ria), dozorujeme ubytova- 

 cie zariadenia 

   


