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Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene (KŠ TUZVO) na svojom zasadnutí
dňa 18. júna 2020 prerokoval aktuálny stav týkajúci sa ďalšieho uvoľňovania
protiepidemiologických opatrení na TUZVO.
S cieľom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a študentov Technickej
univerzity vo Zvolene počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s rizikom ohrozenia
verejného zdravia ochorením COVID-19 naďalej sú v platnosti nasledovné opatrenia:
1. V dňoch konania štátnych skúšok sa obnovuje meranie telesnej teploty zamestnancov
a študentov vstupujúcich do hlavnej budovy TUZVO, budovy Slovenskej lesníckej
a drevárskej knižnice, budovy Fakulty ekológie a environmentalistiky a budovy Fakulty
techniky. S týmto opatrením súvisí aj opätovné zatvorenie vedľajších vchodov do týchto
budov.
2. Nosenie pridelených osobných ochranných prostriedkov, t. j. tvárového rúška v interiéri.
Povinnosť nosiť tvárové rúško majú všetci zamestnanci. Netýka sa len zamestnancov,
ktorí pracujú spoločne v jednej kancelárii a týka sa to výhradne tohto priestoru,
pričom sa medzi nimi vyžaduje dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti 2 metrov.
3. Dezinfikovanie rúk. Dezinfekčné prostriedky sú k dispozícii na stojanoch umiestnených
na vyhradených miestach v priestoroch TUZVO.
4. Povoľuje sa vycestovanie na zahraničnú pracovnú cestu do Poľskej republiky,
avšak s podmienkou, že pobyt mimo územia Slovenska nesmie presiahnuť 48 hodín.
5. Povoľuje sa usporadúvanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej
povahy (vrátane zasadnutí orgánov akademickej samosprávy a poradných orgánov
rektora a dekanov) v počte do 500 osôb, pričom je potrebné dodržiavať nasledovné
opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);
b) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek,
podláh a predmetov;
c) zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a
dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;
d) zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku
akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené
dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii;
e) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
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•

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného
podujatia;

•

pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
jednorazových papierových obrúskov;

•

zákaz podávania rúk.

f) pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného
podujatia sa odporúča dodržiavanie rozstupov 2 metre medzi osobami, to neplatí pre
osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú
činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku
podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného
podujatia vyplýva, že tento rozstup medzi zúčastnenými osobami nie je možné
dodržať;
g) v prípade sedenia, sa odporúča sedenie, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti
tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom
sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať (šachovnicové sedenie);
h) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov;
i) podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri.
6. Naďalej sa vyžaduje u zamestnancov pri prvom príchode na pracovisko po ukončení práce
na doma (home office) a u študentov prichádzajúcich na predmetové a štátne skúšky
vyplnenie a odovzdanie formulárov Čestného vyhlásenia, v ktorom zamestnanci a študenti
vyhlasujú, že na sebe nepozorujú príznaky ochorenia COVID-19, počas posledných 14 dní
sa nezdržiavali v rizikových krajinách a nemajú vedomosť, že by v posledných 14 dňoch
prišli do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené alebo existuje podozrenie na
ochorenie COVID-19. Aktualizované formuláre Čestného vyhlásenia sú k dispozícii
na stiahnutie na webovom sídle TUZVO.
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3

