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Usmernenie k šíreniu koronavírusu
V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19
zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej
situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte
usmernenie pre školy a školské zariadenia.
V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí,
kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu
kontrolovať svoj zdravotný stav.
V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol,
objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v
hrdle, musí:






ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu
symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť
hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto
osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v
domácej karanténe,
v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné
postupovať obdobne.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v
súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s
potvrdeným výskytom koronavírusu.
Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské
domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné
opatrenia:





pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť
dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí
majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
Počas návštevy verejných priestorov – obchodov, lekární používať ochranné rúško!

Pre všetkých študentov ktorí ostali v ŠD v osobnej karanténe prísne prikazujeme dodržiavať
nasledujúce nariadenia!

1. zahraniční študenti - môžu ostať v ŠD. Je potrebné sa správať kolektívne zodpovedne a opúšťať študentský
domov len v najnutnejších prípadoch. Keď si potrebujú študenti nakúpiť a podobne. Nezdržiavať sa však mimo
ŠD pridlho. Študent môže byť nakazený ale zároveň nositeľ! V prípade výskytu nákazy na internátoch sa
ubytovaní musia podvoliť prísnemu karanténnemu režimu.
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2. Prísne sa zakazuje prijímanie návštev v priestoroch ŠD!
3. Prísne sa zakazuje organizovanie akýchkoľvek akcií v priestoroch ŠDaJ- Oslavy, chodbovice. Dbajte prosím na
kolektívnu zodpovednosť!
4. Ruší sa poskytovanie krátkodobého ubytovania v ŠD
5. Akékoľvek príznaky – zvýšená teplota, dýchavičnosť, bolesť svalov, respiračné príznaky je prísne zakázané
zamlčať. Bez odkladu informovať o príznakoch lekársku pomoc na tel. čísle 112 alebo 155 a zároveň vedenie ŠD.
Ihneď po preukázaní príznakov ostať v pridelenej izbe v prísnej karanténe!
6. Porušenie týchto nariadení budeme kvalifikovať ako nezodpovedné a hrubé porušenie a študentovi môže byť
uložená pokuta a zrušenie ubytovania až po koniec štúdia!

Mgr. art. Patrik Bujňák
vedúci

ПОВІДОМЛЕННЯ
РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ – ЗАКОРДОННІ СТУДЕНТИ
Наказ директора студентського гуртожитку для закордонних студентів:
 стежити за вказівками, які надає кризовий штаб СР,
 стежити за рекомендаціями Технічного університету (www.tuke.sk, www.sdaj.sk),
дотримуватись їх,
 дотримуватись правил гігієни в кімнатах, прибирати в кімнаті с використанням
спеціальних дезинфікуючих засобів,
 дотримуватись правил особистої гігієни,
 заборона відвідувань у кімнатах,
 у випадку введення державними органами карантинних заходів, всі студенти,
включаючи закордонних студентів, повинні їх дотримуватись,
 залишати гуртожиток лише на певний час з метою походу в магазин, на роботу,
 уникати місць масового скупчення людей, наприклад, торгові центри /віддавати
перевагу меншим продуктовим магазмнам/,
 віддавати перевагу використанню приватного авто або пересуванню пішки перед
громадським транспортом,
 у випадку якщо ви не дотримаєтесь вказівки залишитись у гуртожитку і поїдете у
рідну країну, то повернутися назад у гуртожиток ви зможете тільки після офіційної
заяви кризового штабу СР про закінчення карантину по всій країні,
 купити і носити медичну маску з найвищим рівнем захисту.
Недотримання цих правил може привести до виселення із гуртожитку.
Посилені профілактичні заходи вводяться з метою запобігати поширенню коронавірусу і
головне зберегти своє здоров’я.
Дякуємо за порозуміння.

