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Úvod
Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky na Katolíckej univerzite
v Ružomberku

po

dobu

trvania

pandémie

ochorenia

COVID-19

a

potreby

dodržiavania

protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa
líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických,
pracovnoprávnych a ďalších predpisov.
Dokument rešpektuje aktuálne platné opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej
len „ÚVZ SR“) a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácii.
V prípade potreby, bude Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) konzultovať s príslušným
regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“) v Liptovskom Mikuláši
organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
Všetky ustanovenia tohto dokumentu sú pre celú KU záväzné.
Rektor KU zriadil permanentný monitorovací a koordinačný orgán (členmi sú následní zástupcovia
rektorátu a súčastí KU: Radislav Kendera – predseda, Ján Kamoďa – podpredseda, členovia – Anna
Lesňáková, Markéta Rusnáková, Angela Almašiová, Janka Urbanová, Ivan Koniar, Eugen Zeleňák, Mária
Debnárová, Martin Taraj, Lukáš Sekerák, Peter Majda, Štefan Novotný, Renáta Šrámeková a Mária
Betíková), ktorého náplňou je sledovanie epidemiologickej situácie, manažment a návrh opatrení na
základe odporúčaní v tomto dokumente prispôsobené pre jednotlivé fakulty, či objekty vysokej školy.
Dokument je koncipovaný ako Alert (výstražný) systém a manuál odporúčaní v troch úrovniach –
zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy KU, či jej súčasť, nemá osobu
s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19. Oranžová fáza zachytáva situáciu,
kedy má KU, či jej súčasť študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19. Červená
fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov COVID-19 u
študentov alebo zamestnancov. V priestoroch KU pôsobia aj iné právnické osoby (napríklad
poskytovatelia služieb študentom – napr.: stravovacie služby, bufety...), preto jednotlivé opatrenia KU
a fázy platia aj pre tieto prevádzky, s ohľadom na vývoj situácie v týchto prevádzkach (KU má možnosť
napríklad aplikovať oranžovú alebo červenú fázu aj v prípadoch, ktoré vyplývajú z podozrenia
na ochorenie alebo z potvrdenia ochorenia zamestnancov týchto prevádzok, po zohľadnení charakteru
a povahy prevádzky, k čomu je potrebné zabezpečiť ich súčinnosť s KU).
Výstražný systém platí pre každú súčasť KU individuálne. Jeho použitie navrhuje alebo v súlade
s vnútornými predpismi KU aplikuje rektor KU v spolupráci s permanentným monitorovacím
a koordinačným orgánom KU, a to na základe vyhodnotenia epidemiologickej situácie, alebo v súlade
s rozhodnutiami príslušných orgánov (najmä RÚVZ a ÚVKZ SR). Kontrolnú činnosť na dodržiavanie
opatrení príkazu rektora vykonáva pracovník bezpečnostného manažmentu.
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Zelená fáza na KU
Základné odporúčania
KU a jej súčasti aktívne informujú zamestnancov a študentov o opatreniach, ktoré realizujú, s cieľom
zabezpečenia bezpečného prostredia a minimalizácie rizika infikovania sa na akademickej pôde.
Na vchodových dverách objektov KU, v ktorých sa uskutočňuje pedagogický proces, zverejní každá
súčasť KU oznam, ktorý informuje, za akých podmienok sa študent nemôže zúčastniť pedagogického
procesu a ako má v danom prípade postupovať (koho má informovať a akým spôsobom). O týchto
podmienkach informujú KU a jej súčasti študentov aj na svojom webovom sídle, elektronickou poštou
a inými štandardne využívanými komunikačnými kanálmi.
Najmenej pri vstupe do jednotlivých objektov KU je zabezpečená možnosť dezinfekcie rúk.
Obsah a metóda pedagogického procesu je zvolená riadiacimi pracovníkmi KU a jej súčastí tak, aby boli
zaistené aktuálne platné hygienicko – epidemiologické usmernenia ÚVZ SR /alebo RÚVZ.
Prevádzky služieb, ktoré poskytujú v priestoroch KU iné subjekty (ako napríklad stravovanie, bufety,
predajne kníh a pod.), sa riadia aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR v súčinnosti s KU. Rektor KU
neodporúča organizovanie podujatí, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť vysokej školy (slávnostné
otváranie akademického roka, zhromaždenie akademickej obce, akademické obrady, a pod.).
Ich realizáciu povolí po prerokovaní v Kolégiu rektora KU a v prípade ich konania, sa musí postupovať
podľa pokynov ÚVZ SR pre hromadné podujatia.
Dekani fakúlt KU/rektori kňazských seminárov/riaditelia inštitútov KU a vedúci pracovníci ostatných
súčastí KU
Na začiatku akademického roka:
-

Zabezpečia realizáciu zápisu študentov vo forme maximálne znižujúcej riziko šírenia infekcie
podľa svojich možností - v prípade možnosti elektronického zápisu bude tento uprednostnený.
V prípade potreby osobného zápisu študentov musí byť tento realizovaný so zreteľom
na ochranu zamestnancov a študentov pred infekciou (napr. individuálny zápis vo vopred
dohodnutom čase).

-

Aktívne upozornia, osobitne zahraničných študentov, a to v dostatočnom predstihu pred
začiatkom vzdelávania, na podmienky vstupu na územie SR, prípadnú povinnosť domácej
izolácie na území SR, absolvovania PCR testu, či potrebu preukázania sa negatívnym výsledkom
PCR testu pri vstupe na územie SR podľa opatrení a usmernení ÚVZ SR. Rovnako ich informujú
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o prípadných osobitných podmienkach, ktoré vyžaduje KU resp. jej súčasť, s cieľom zabezpečenia
bezpečného akademického prostredia.
-

Zabezpečia dôkladné čistenie priestorov KU (fakúlt a ostatných súčastí) ako prevenciu šírenia
nákazy COVID-19 podľa usmernenia ÚVZ SR. Zabezpečia dostatok dezinfekčných prostriedkov
pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky zamestnancov KU
všetkými súčasťami a prípadne aj študentov. Pre prevádzku KU so svojimi súčasťami zabezpečia
primerané množstvo dezinfekčných stojanov /alebo bezdotykových dávkovačov na dezinfekciu
a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

-

Určia intervaly čistenia a dezinfekcie priestorov na základe rizika infekcie (zvýšené riziko majú
priestory, kde prenos kvapôčkovej infekcie nie je obmedzovaný napr. nosením rúška: toalety,
stravovacie zariadenia, telocvične, sprchy) a miesta s vysokou frekvenciou osôb.

Zriadia informačný kanál – telefonickú linku/online službu - cez služobný telefón prodekanov fakúlt KU
pre zahraničné vzťahy a mobility resp. pracovníkov rektorátu – RE - Radislav Kendera: +421 918 337 403,
FF – Eugen Zeleňák: +421 918 722 036, PF – Markéta Rusnáková: +421 44 432 6842, +421 TF – Martin
Taraj: +421 55 6836134, FZ – Anna Lesňáková: +421 918 722 172, Michaela Moldová Chovancová
(pre študentov Erasmus +): +421 918 337 411, ktorá bude poskytovať informačný servis pre študentov
a zamestnancov ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19, v slovenčine aj v angličtine,
ako aj spracovávať podnety študentov a zamestnancov súvisiace s ochorením COVID-19 na získavanie
podnetov a informácií napríklad formou elektronického kontaktného formulára. Cieľom informačného
servisu je najmä poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci KU a byť kontaktným
bodom pre študentov a zamestnancov, ktorí môžu mať podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo ho
majú potvrdené, čo umožní všetkým súčastiam KU mať včasnú informáciu na prijatie potrebných
opatrení.
Vydajú pokyny upravujúce podmienky KU na obdobie akademického roku 2020/2021 vo veciach:
-

prevádzka - na KU bude v režime od 07.30 hod – do 18.00 hod a vnútorný režimu KU
na akademický rok 2020/2021 si vedúci pracovníci rektorátu KU a súčastí KU nastavia podľa
svojich špecifík,

-

zabezpečenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestancov:

Vydajú pokyny, aby v prvom výučbovom týždni na začiatku semestra všetci zamestnanci a študenti KU
vyplnili dotazník o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia za obdobie posledných 14 dní (príloha č.
1 a príloha č.2) (napríklad formou elektronického formulára v informačnom systéme vysokej školy).
Pracoviskom resp. osobou zodpovednou za zber údajov, kontaktovanie zamestnancov a ich archiváciu
po dobu aspoň jedného mesiaca od uzavretia zberu bude za každú súčasť KU určený člen
permanentného monitorovacieho a koordinačného orgánu KU. O poskytnutie údajov musia byť
požiadaní aj doktorandi, ktorí budú zabezpečovať pedagogickú činnosť v zimnom semestri.
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V prípade, že u študenta alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19,
postupuje podľa usmernenia tohto materiálu a opatrení ÚVZ SR, časť Oranžová fáza.
Študent KU
Je povinný nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch KU, okrem špecifických situácií určených
vysokou školou (napríklad hra na dychový nástroj, s ohľadom na špecifickú potrebu študenta,
ak nosenie rúška nie je v súlade s ochranou a bezpečnosťou pri práci,a pod.).
Dodržiava pokyny rektora/dekanov fakúlt KU, ktoré

upravujú podmienky prevádzky KU

resp. konkrétnej fakulty či inej súčasti KU na akademický rok 2020/2021.

Ukrajinskí študenti sú povinní pri príchode na Slovensko sa bezodkladne nahlásiť telefonicky alebo
emailom na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (Liptovský Mikuláš, Poprad,
Košice....). Regionálny úrad verejného zdravotníctva zmanažuje test na ochorenie COVID-19 najskôr na
piaty deň po príchode. Dovtedy musia zotrvať v izolácii. Ak je výsledok testu negatívny, domáca izolácia
sa končí. Ak je výsledok testu pozitívny, izolácia trvá ďalej a treba sa riadiť pokynmi
príslušného RÚVZ
Študentom zo zahraničia, ktorí v posledných 14 dňoch boli na území krajiny, ktorá je v zmysle
aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vyhlásená za rizikovú, zabezpečí KU
možnosť realizácie domácej izolácie v rámci svojich kapacitných možností.
Študent prichádzajúci do SR z rizikovej krajiny je povinný zaregistrovať sa a vyplniť formulár
na: https://korona.gov.sk/ehranica/#
Podmienky a postup pri nástupe na ubytovacie zariadenia
1. Študent musí mať pridelené a zaplatené ubytovanie na akademický rok 2020/2021 v ŠD
KU v Ružomberku.
2. Študent sa zaregistruje na ubytovanie prostredníctvom elektronického formulára
najneskôr do 28. augusta 2020.
3. Domáca izolácia bude zabezpečená v termíne od 2.9. do 14.9. 2020.
4. Nástup do domácej izolácie bude od 2.9. - 4.9. v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.
5. Študenti budú na základe vyplneného formulára kontaktovaní na emailovú adresu.
6. Domáca izolácia bude poskytovaná výhradne študentom KU (neposkytuje sa rodinným
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príslušníkom študenta)
7. Študent je povinný pri nástupe do domácej izolácie odovzdať výsledok negatívneho testu
z domovskej krajiny (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie
starší ako 96 hodín.
8. Poplatok za ubytovacie služby v domácej izolácii je stanovený na osobu vo výške 13 €
lôžko/noc + poplatok za stravovacie služby (raňajky-obed-večera + pitný režim 10 € ).
Poplatok sa platí v hotovosti v €/ pri nástupe domácej izolácie vopred za celé obdobie.
V prípade možnosti zabezpečenia iných objektov na výkon domácej izolácie sa môže cena
líšiť.
Upozornenie: V prípade, že študent nenastúpi do domácej izolácie do 4.9. 2020, tak mu
realizácia domácej karantény v neskoršom termíne v ŠD

nebude umožnená a musí si ju

zabezpečiť samostatne.
V prípade, že sa u ostatných študentov vyskytne podozrenie (má lekárom odporúčanú izoláciu pre
príznaky ochorenia COVID-19 alebo nariadené PCR testovanie) alebo je potvrdené ochorenie COVID-19,
bezodkladne o tejto situácii informujú KU prostredníctvom určených kontaktov.
Organizácia pedagogického procesu v rámci KU
Pedagogický proces v rámci KU prebieha v štandardnom režime, avšak:
-

Všetky vzdelávacie aktivity, ktorých povaha to umožňuje, je možné absolvovať aj dištančne alebo
využitím kombinovanej metódy. Vysokoškolskí učitelia sú povinní nosiť rúško alebo ochranný
štít. Od študentov si držia odstup najmenej dva metre.

-

V prípade, že sa vzdelávacej aktivity má zúčastniť viac ako 50 osôb, odporúča sa jej zabezpečenie
tak, aby bola využitá na fyzickú prítomnosť najviac polovica kapacity prednáškovej miestnosti
a medzi študentmi boli zabezpečené odstupy (šachovnicové sedenie).

-

O skupinách študentov, ktorí absolvujú jednotlivé predmety v rovnakom čase a v rovnakej
miestnosti

(zoznam

krúžkov)

sa

vedie

evidencia

a

minimalizuje

sa neorganizované

preraďovanie študentov medzi jednotlivými skupinami. Ak je to možné, skupiny študentov na
jednotlivých predmetoch, či v rámci praktickej výučby (napríklad laboratórne cvičenia, semináre,
cvičenia) sú rovnaké. Prípadne sa v rámci predmetu vyhotovuje prezenčná listina fyzicky
prítomných študentov, umožňujúca v prípade potreby následne kontaktovať študentov
(odporúča sa jej uchovanie najmenej jeden mesiac). Medzi jednotlivými hodinami sa zabezpečujú
dostatočné prestávky na vyvetranie, prípadne dezinfikovanie priestorov. Vetranie sa aktívne
aplikuje pred začiatkom a po skončení každého predmetu. Podľa možností KU sa koncentruje
vzdelávanie v rámci priestorov tak, aby sa minimalizovalo miešanie študentov z rôznych
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študijných programov, fakúlt a skupín počas presunu medzi jednotlivými predmetmi (napríklad
zabezpečenie vzdelávania len vo vybranom objekte, vo vybraných posluchárňach v rámci
jedného študijného programu).
-

Študenti, u ktorých sa vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, nie sú sankcionovaní
za neprítomnosť na hodine, ak túto nie je možné absolvovať dištančne a zdravotný stav im
dištančnú účasť umožňuje.

Opatrenia KU pre prevenciu nákazy COVID-19
Všetky opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní ÚVZ SR založených na princípe ROR - Rúško,
Odstup, Ruky (dezinfekcia).
Rúško je opatrenie na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. K tomu patrí
aj obmedzovanie nútenej cirkulácie vzduchu vo vnútorných priestoroch. Odstup je opatrenie smerujúce
k minimalizácii osobných kontaktov a obmedzovanie skupinových aktivít, napr. pri službách študentom
a zamestnancom zaviesť v maximálnej miere objednávanie na časový interval namiesto čakania v radoch.
Ruky je opatrenie eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej
hygieny ide aj o čistenie kontaktných povrchov a minimalizáciu bodov s frekventovaným dotykom.
Rektor KU nariaďuje:
-

Vypĺňanie dotazníkov zamestnancom a študentom KU o zdravotnom stave a cestovaní do

zahraničia, ktoré budú dotyčné osoby odovzdávať vyplnené na vrátniciach v objektoch celej KU,
odkiaľ si ich budú brať určený pracovníci (viď informačný kanál KU), vyhodnocovať ich za
účelom realizácie prípadných opatrení vyplývajúcich z tohto dokumentu, ukladať ich ako svoju
agendu jeden mesiac a následne ich založiť do osobnej zložky študenta a zamestnanca.
-

Študent a zamestnanec KU nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch KU, s

výnimkou

okolností špecifikovaných rektorátom/fakultou KU.
-

Študenti, zamestnanci KU a verejnosť sú povinný riadiť sa prevádzkovými pokynmi, vnútornými
predpismi KU a opatreniami ÚVZ SR.

-

V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina študentov a zamestnancov, musí byť zabezpečené časté
a intenzívne vetranie.

-

Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, vyžadujú sa napríklad pri príprave jedla, likvidácii
odpadov, dezinfekcii.

-

Toalety musia byť vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými
utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nesmú sa používať textilné uteráky
a vzduchové sušiče rúk.

-

Nesmú sa používať ventilátory a klimatizačné zariadenia, ktoré nie sú jednocestné a vybavené
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HEPA filtrom.
-

Upratovanie a dezinfekcia toaliet musí prebiehať minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

-

Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania
a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov
a predmetov.

-

Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci KU nachádzajú,
sa musí vykonávať najmenej raz denne.

-

Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký
počet ľudí, sa musí vykonávať minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí,
terminálové stanice, tlačidla výťahov a pod.).

-

Smetné koše sa musia zabezpečiť tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom
pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.).

Stravovanie a prevádzky služieb
Stravovacie a iné prevádzky sa riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
Pri podozrení na ochorenie
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19
(zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie
dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do akýchkoľvek priestorov Katolíckej univerzity v Ružomberku, vrátane
jej súčastí. Ak sa u študenta alebo zamestnanca KU objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu
účasti na vzdelávacích aktivitách alebo pracovného dňa, bezodkladne opustí školu v najkratšom
možnom čase s použitím rúška. Študent alebo zamestnanec vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií
svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore), v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19
informuje o svojom stave určeným spôsobom KU. V prípade študenta alebo zamestnanca s podozrením
na ochorenie COVID-19 sa riadi škola usmerneniami tohto materiálu, časť Oranžová fáza.
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Oranžová fáza na KU
Základné odporúčania
Oranžová fáza sa vyhlasuje pre jednotlivú fakultu, inú súčasť či objekt KU, pokiaľ na základe
dostupných informácií nie je potrebná pre KU ako celok.
Oranžová fáza nastáva v prípade študenta, zamestnanca KU alebo zamestnanca prevádzky poskytujúcej
služby v priestoroch KU s podozrením z ochorenia COVID-19, či v prípade nariadenia RÚVZ. Nad
rámec platných opatrení zelenej fázy je jej cieľom pripraviť KU, študentov a zamestnancov na prípadnú
červenú fázu. Musí preto začať mobilizácia skladových zásob osobných ochranných pracovných
prostriedkov a dezinfekčných opatrení.
Študenta, či zamestnanca, môže určiť ako podozrivého jedine RÚVZ alebo jeho ošetrujúci lekár (môže
nastať aj v prípade, že osoba s podozrením na ochorenie alebo pozitívnym výsledkom testu žije v
spoločnej alebo v rovnakej domácnosti ako študent/zamestnanec vysokej školy.).
V prípade, že:
a) RÚVZ oznámi KU podozrenie výskytu ochorenia u študenta alebo zamestnanca KU: KU
postupuje podľa nižšie uvedených krokov a čaká na pokyny RÚVZ, ktorému poskytuje plnú
súčinnosť.
b) Študent alebo zamestnanec oznámi po indikácii všeobecným lekárom KU, že je
u neho podozrenie na ochorenie COVID-19: KU bezodkladne kontaktuje RÚVZ a informuje
o podozrení u študenta/zamestnanca. KU následne postupuje podľa nižšie uvedených krokov
a čaká na pokyny RÚVZ, ktorému poskytuje plnú súčinnosť.
Pri podozrení na ochorenie v prípade študenta KU
Študent s podozrením na ochorenie je vylúčený z prezenčnej výučby do výsledkov jeho PCR testu alebo
usmernenia RÚVZ. Z prezenčnej výučby sa vylúčia aj úzke kontakty študenta napr. členovia rovnakej
študijnej skupiny (úzke kontakty sú na účely tohto dokumentu, v súlade s opatrením ÚVZ SR
definované ako osoby, ktoré: mali osobný kontakt s podozrivým prípadom COVID-19 do dvoch metrov
dlhšie ako 15 minút; mali fyzický kontakt s podozrivým prípadom COVID-19; boli v uzavretom
prostredí (učebni, zasadacej miestnosti) s podozrivým prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút; mali
nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami podozrivého prípadu COVID-19 napr. pri kašľaní;
sedeli vedľa podozrivého prípadu COVID-19, a to až do vzdialenosti do dvoch miest od podozrivého.
Výučba u nich pokračuje dištančnou metódou, ak to charakter predmetu umožňuje alebo v náhradnom
termíne.
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Ak je výsledok PCR testu:
-

negatívny, prezenčná výučba sa obnovuje pre všetky vylúčené osoby. Študenta s podozrením
na ochorenie manažuje miestne príslušný RÚVZ (napríklad nariadením izolácie počas
nevyhnutnej doby). Ostatní študenti a zamestnanci sú informovaní, za akých podmienok sa môžu
vrátiť k prezenčnému štúdiu (nezaznamenali príznaky ochorenia, neboli v kontakte s osobou,
u ktorej je podozrenie na ochorenie alebo potvrdené ochorenie, neboli v ostatných dvoch
týždňoch v oblasti so zvýšením rizikom infekcie a pod.);

-

pozitívny, všetky vylúčené osoby ostávajú mimo prezenčnej výučby až do doby určenia ďalšieho
postupu RÚVZ. Ak nebola vylúčená z prezenčného vzdelávania celá študijná skupina/krúžok, tak
sa preruší prezenčná výučba pre celú študijnú skupinu/krúžok a ďalší postup sa dohodne
s RÚVZ;

-

ak sa potvrdí viac pozitívnych študentov, prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto
materiálu.

Pri podozrení na ochorenie v prípade zamestnanca KU
Zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID-19 zostáva v domácej izolácii. Do výsledkov jeho PCR
testu alebo usmernenia RÚVZ, KU vylúči z fyzickej prítomnosti jeho úzke kontakty (napríklad
študentov, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, a kolegov so spoločnou pracovnou miestnosťou).
Ak sa jedná o vysokoškolského učiteľa a jeho zdravotný stav to umožňuje, počas izolácie pokračuje vo
výučbe dištančnou metódou.
Ak je osoba s podozrením na ochorenie podrobená PCR testu a výsledok je:
-

negatívny, vylúčené úzke kontakty sa vracajú do svojho pracovného procesu. Zamestnanec
s podozrením na ochorenie sa riadi pokynmi svojho všeobecného lekára a RÚVZ, ktorí rozhodnú
o návrate pracovníka do pracovného procesu;

-

pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ
a prechádza sa do červenej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

V prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia sa zariadenie uzatvorí do určenia ďalšieho postupu
miestne príslušného RÚVZ.
Organizácia pedagogického procesu v rámci KU
Prednášky sú k dispozícii pre študentov prezenčnou aj dištančnou metódou (okrem vylúčených osôb
a zabezpečovaných aktivít vylúčenými osobami, tie sa realizujú len dištančne alebo v náhradnom
termíne). Praktická výučba (laboratórne cvičenia, semináre, cvičenia, praxe a pod.) prebieha prezenčnou
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metódou; ak to ich povaha umožňuje pre preventívne vylúčených študentov sa zabezpečia dištančne.
Opatrenia KU pre prevenciu nákazy COVID-19
Nad rámec opatrení zelenej fázy:
Ak prebieha prezenčné vyučovanie, tak nad rámec predchádzajúcej fázy, platí:
-

Zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít pri výkone pedagogického procesu a drží si odstup
najmenej dva metre od študentov.

-

Upratovanie a dezinfekcia toaliet musí prebiehať minimálne trikrát denne a podľa potreby.

-

Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci školy nachádzajú, sa
musí vykonávať najmenej dva krát denne.

-

Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký
počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne trikrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

-

Možnosť dezinfekcie rúk je zabezpečená na každom poschodí každej budovy KU v spojovacích
bodoch (schodištia, výťahy, vchody).

Realizujú sa ďalšie usmernenia a opatrenia permanentného monitorovacieho a koordinačného orgánu
KU.
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Červená fáza na KU

Základné odporúčania
Červená fáza nastáva pri viac ako dvoch potvrdených COVID-19 pozitívnych prípadoch bez
epidemiologickej súvislosti medzi študentmi alebo zamestnancami KU alebo jej súčastí. Červená fáza sa
aplikuje na príslušné objekty/časti fakulty/KU.
Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:
V prípade potvrdeného študenta KU
Ak sa potvrdia dva a viac prípadov pozitívnych študentov, zváži sa zatvorenie predmetnej
fakulty/budovy KU. Odporúča sa prerušiť vyučovanie v skupinách/krúžkoch pozitívnych študentov
a vylúčiť z vyučovacieho procesu ich úzke kontakty. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia RÚVZ. Na KU
sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia ÚVZ SR v priestoroch, kde sa COVID-19
pozitívni študenti zdržiavali v dobe 48 hodín pred odberom vzorky na PCR test. Ak sa u niektorej z osôb
vylúčených z pedagogického procesu objavia počas doby zatvorenia KU príznaky COVID-19, dotyčného
manažuje jeho lekár. Po ukončení šetrenia RÚVZ sa KU vráti do zelenej fázy, ak z odporúčaní a pokynov
RÚVZ nevyplýva potreba ponechania červenej alebo oranžovej fázy.
V prípade potvrdeného zamestnanca KU
Ak sa potvrdí ochorenie u zamestnanca KU, z pedagogického/pracovného procesu sa vylúčia osoby
v úzkom kontakte daného zamestnanca. Ďalej sa postupuje podľa usmernenia RÚVZ. Na KU
sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia ÚVZ SR v priestoroch, kde sa COVID-19
pozitívni zamestnanci zdržiavali v dobe 48 hodín pred odberom vzorky na PCR test. Ak sa u niektorého
z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia KU príznaky COVID-19, dotyčného
manažuje jeho lekár. O vzniknutej situácii musí informovať aj KU.
Organizácia pedagogického procesu v rámci KU
Prerušuje sa prezenčná výučba v skupinách študentov, v ktorých sa potvrdilo ochorenie COVID-19.
Priestory, v ktorých sa uskutočňovalo ich vzdelávanie, sa do dezinfekcie vylúčia z používania. Výučba
v tomto prípade prebieha len dištančnou metódou, predmety, pre ktoré to nie je možné, sa uskutočnia
v náhradných termínoch. O obnove prezenčného vzdelávania rektor KU rozhodne po zvážení aktuálnej
hygienicko-epidemiologickej situácie a prípadnej konzultácie s RÚVZ.
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Týmto sa zrušuje príkaz rektora KU P- 4/2020 Príkaz rektora k zníženiu rizika nákazy
koronavírusom.
Zdôvodnenie:
Toto opatrenie sa vydáva v súlade s dokumentom MŠVVaŠ SR - Organizácia a podmienky
pedagogického procesu a prevádzky VŠ SR pre AR 2020/2021 a prijatím opatrení Ústredným
krízovým štábom SR a v jeho nadväznosti vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR
(hlavný hygienik SR).
Vypracoval:

Schválil:

Ing. Radislav Kendera, PhD.

doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc., rektor
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