Študentské domovy a jedálne│ Študentský domov
Němcovej 1 │ 040 01 Košice

OZNAM
KRÍZOVÝ REŽIM – ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI
Nariadenie riaditeľa ŠDaj pre zahraničných študentov :













sledovať vyhlásenia krízového štábu SR a riadiť sa nimi
sledovať usmernenia vydávané TUKE (www.tuke.sk, www.sdaj.sk )a riadiť sa
nimi
striktne dodržiavať hygienické štandardy na izbe, izbu upratovať
a dezinfikovať na to určenými prostriedkami
dodržiavať osobné hygienické štandardy
zákaz akýchkoľvek návštev na izbe (aj v rámci internátu medzi sebou)
v prípade, ak budú štátnymi orgánmi zavedené karanténne opatrenia, všetci,
vrátane zahraničných študentov ich budú musieť rešpektovať
opúšťať internát len na nevyhnutný čas ako presun do práce, do potravín a
späť na internát
v čo najväčšej miere sa vyhýbať miestam s väčším počtom obyvateľov ako sú
nákupné centrá, radšej využiť menšie lokálne potraviny
uprednostniť presun autom alebo pešo pred MHD
v prípade nedodržania odporúčania ostať na internáte vycestujete do
domovskej krajiny, bude možné vrátiť sa späť na internát až po oficiálnom
vyhlásení krízového štábu SR o ukončení celoštátnej karantény
zakúpiť a nosiť ochranné rúško s čo najvyšším stupňom ochrany

Nedodržiavanie týchto pravidiel môže mať za následok okamžité ukončenie
ubytovania.
Sprísnenými preventívnymi opatreniami pomáhame brániť šíreniu koronavírusu
a hlavne chrániť svoje zdravie.
Za porozumenie ďakujeme.
V Košiciach 13.03.2020

Ing. Marek Dufala, PhD.
riaditeľ ŠDaJ
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NOTICE
CRISIS MODE - FOREIGN STUDENTS
Order of the Director of ŠDaJ for Foreign Students:
• monitor the statements of the Crisis Staff of the SR and follow it
• monitor the guidelines issued by TUKE (www.tuke.sk, www.sdaj.sk) and follow it
• strictly observe hygiene standards in the room, clean the room
and disinfect it with the intended means
• comply with personal hygiene standards
• prohibition of any visits to the room (including within the boarding house)
• if quarantine measures are in place by state authorities, everyone, including
foreign students, will have to respect them
• leave the dormitory only for the necessary time to move to work, to the food and
back to the dormitory
• avoid as much as possible places with a larger population than shopping centers,
rather use smaller local food
• prefer to move by car or pedestrian over public transport
• if you do not follow the recommendation to stay at the dormitory and you will
travel to your home country, it will be possible to return back only after the
official declaration of the Crisis Staff of the Slovak Republic on termination of the
national quarantine
• purchase and wear a protective mask with the highest degree of protection
Failure to comply with these rules may result your accommodation can be canceled
immediately.
By stricter precautionary measures we help prevent the spread of coronavirus and
especially protect your health.
Thank you for your understanding.
In Kosice 13.03.2020

Ing. Marek Dufala, PhD.
riaditeľ ŠDaJ
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