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Príkaz rektora k uvoľneniu opatrení - zníženie rizika nákazy koronavírusom CoV-19
CZ 1476/2020 RE
Rozdeľovník:
Zamestnanci KU
Študenti KU

Príkaz rektora
Príkaz rektora k zníženiu rizika nákazy koronavírusom
S účinnosťou od 01.06.2020 ukončujem dištančnú metódu štúdia na KU v Ružomberku,
s prechodom na pôvodnú prezenčnú metódu štúdia.
Ďalšie podrobnosti na fakultách určia dekani fakúlt.
Ubytovanie študentov v študentských domovoch KU bude riešené s každým študentom
individuálne a zároveň bude zabezpečené aj stravovanie študentov.
Dodržiavanie opatrení Ústredného krízového štábu SR v oblasti dodržania preventívnych
hygienických opatrení ostáva naďalej v platnosti:
1. Vstup do budov a pohyb v nich je možný (zamestnancom a tretím osobám) len v rúškach,
prípadne inak prekrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. V exteriéri nebude
potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.
2. Zamestnanci a prípadní návštevníci sú povinní pri pohybe na pracovisku dodržiavať všetky
opatrenia Hlavného hygienika SR (nosenia rúška, dezinfekciu rúk, resp. nosenie rukavíc,
dodržiavanie odstupu 1,5 - až 2 metre, v priestoroch sa môže pohybovať viac návštevníkov- 1
návštevník na 15 m2).
3. Organizovať hromadné podujatia s maximálnym počtom 100 ľudí.
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4. Zamestnanci sú povinní pri vzniku alebo podozrení na vznik akútneho respiračného
ochorenia zostať v domácej izolácií, ako určil ÚVZ SR (nesmú nastúpiť do práce
a zamestnanci oznámia túto skutočnosť svojmu nadriadenému).
5. Zabezpečiť na pracoviskách optimálne vzdialenosti medzi pracovnými stolmi študentov
i zamestnancov – minimálne 1,5 metra.
6. Zabezpečiť dostatočné vetranie na pracoviskách a budovách.

Týmto sa zrušuje príkaz rektora KU P- 4/2020 Príkaz rektora k zníženiu rizika nákazy
koronavírusom.
Zdôvodnenie:
Tento príkaz sa vydáva v súlade s uvoľňovaním opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom
SR a v jeho nadväznosti vládou SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Úradom verejného zdravotníctva SR ( hlavný hygienik SR).
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