Usmernenie KŠ TUZVO č. 17 - Dezinfekcia priestorov TUZVO počas trvania
mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19
Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene schválil Usmernenie č. 17 týkajúci sa dezinfekcie
priestorov TUZVO počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením ochorenia
COVID-19.
Toto usmernenie dopĺňa Usmernenie č. 5 prijaté Technickou univerzitou vo Zvolene (ďalej len TUZVO)
v súvislosti s rizikom ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19. Do jeho obsahu boli
implementované opatrenia stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky v Manuáli pre vysoké školy.
1. Usmernenie sa netýka dezinfekcie kontaktných predmetov zamestnancov TUZVO
v jednotlivých kanceláriách (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš,
písacie potreby). Túto dezinfekciu si zamestnanci zabezpečujú individuálne.
2. Osoby zabezpečujúce upratovanie a dezinfekciu priestorov a vybavenia TUZVO
pri manipulácii s dezinfekčnými prostriedkami pri upratovaní používajú osobné ochranné
pracovné prostriedky.
3. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
4. Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania
a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a
predmetov.
I. ZELENÁ FÁZA
1. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť
veľký počet ľudí, sa vykonáva minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí,
terminálové stanice, tlačidla výťahov a pod.).
2. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci vysokej školy
nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
3. Odporúča sa zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri
zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.).
II. ORANŽOVÁ FÁZA
1. Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne a podľa potreby.
2. Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa študenti a zamestnanci školy nachádzajú,
sa musí vykonávať najmenej dvakrát denne.
3. 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).
4. Možnosť dezinfekcie rúk je zabezpečená na každom poschodí každej budovy fakulty/vysokej
školy v spojovacích bodoch (schodištia, výťahy, vchody).
III. ČERVENÁ FÁZA
Platia opatrenia oranžovej fázy až po zatvorenie predmetnej fakulty/budovy vysokej školy.
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