
   

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

 PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA  

 

MERANIE TELESNEJ TEPLOTY POMOCOU BEZDOTYKOVÉHO 
TEPLOMERU 

 
Aby ste správne odmerali telesnú teplotu, je potrebné poznať niekoľko základných pravidiel: 

 
Pred meraním teploty: 

 meranie telesnej teploty treba vykonávať certifikovaným bezkontaktným lekárskym 
teplomerom pred vstupom do firmy, 

 pozrite sa na návod alebo inštruktážne video k používanému teplomeru, 
 ak má teplomer viacero funkcií, prepnite ho na režim merania teploty na čele, 
 čelo musí byť suché, bez potu a iných nečistôt,  
 pokožka čela nesmie byť prekrytá vlasmi, prípadne krémom, 
 skontrolujte čistotu senzoru teplomeru, nasaďte kryt na čelové meranie, 
 meraná osoba musí byť pred samotným meraním vo fyzickom pokoji (neodporúča sa merať 

teplota ihneď po fyzickej aktivite, sprchovaní, ani po konzumácii jedla a pitia – odporúča sa 
potom počkať minimálne 5 minút), 

 teplota v miestnosti počas merania má byť primeraná (príliš teplý alebo studený vzduch 
meranie skresľuje), 

 osoba vykonávajúca meranie telesnej teploty je povinná mať jednorazové rukavice a prekryté 
horné dýchacie cesty (rúško, respirátor, prípadne štít), 

 odstup medzi dvoma osobami čakajúcimi na meranie teploty musí byť najmenej 2 metre 
a tieto osoby musia mať prekryté horné dýchacie cesty tvárovým rúškom. 

 
Ako správne merať teplotu na čele? 

 nemerajte teplotu na mieste, kde je pokožka poranená, 
 zapnite teplomer, 
 priložte senzor teplomeru na stred čela do vzdialenosti cca 3-5 cm od pokožky, 
 krátko stlačte tlačidlo na meranie teploty (väčšinou krátke pípnutie dá znamenie, že začalo 

meranie), 
 pomaly pohybujte teplomerom od stredu čela smerom až k oblasti spánku, 
 zvukový signál oznámi koniec merania (väčšinou dlhé pípnutie), 
 na displeji uvidíte nameranú teplotu. 

 
Ak sa u osoby pri vstupe na pracovisko zistí: 

a) zvýšená teplota (do 38°C): osoba sa odošle do domácej izolácie s odporúčaním, aby si 
sledovala svoj zdravotný stav. V prípade náhleho zhoršenia zdravotného stavu osoba 
telefonicky kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo linku 112.  

b) telesná teplota 38°C a viac: v závislosti od závažnosti klinických príznakov sa osoba odošle 

buď do domácej izolácie s odporúčaním, aby si sledovala svoj zdravotný stav a telefonicky 

kontaktovala svojho všeobecného lekára, alebo v prípade náhleho zhoršenia alebo život 

ohrozujúceho stavu (napr. ťažkosti pri dýchaní, poruchy vedomia, rýchly tep) zamestnávateľ 

bez odkladu kontaktuje linku 112. 

 

O zamestnancoch, u ktorých bola zistená teplota sa vedie evidencia a zároveň sa táto skutočnosť 
hlási vedeniu pracoviska. 


