Usmernenie KŠ TUZVO č. 15 - protiepidemiologické opatrenia platné pre
zamestnancov TUZVO v ak. roku 2020/21
Dňa 2. septembra 2020 Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene prijal Usmernenie č. 15.
Obsahom Usmernenia KŠ TUZVO č. 15, ktoré bolo prijaté na zasadaní krízového štábu dňa 2. septembra
2020 sú protiepidemiologické opatrenia platné pre zamestnancov TUZVO v ak. roku 2020/21.
Toto usmernenie aktualizuje opatrenia prijaté Technickou univerzitou vo Zvolene (ďalej len TUZVO) v
súvislosti s rizikom ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19 uvedené v Usmernení č. 3.
Do jeho obsahu boli implementované poznatky z vývoja epidemiologickej situácie v podmienkach
Slovenskej republiky (ďalej len SR), platné usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, vybrané
opatrenia stanovené v Manuáli pre vysoké školy Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a opatrenia uvedené v Usmernení KŠ TUZVO č. 14.
Pri príchode na pracovisko a počas pobytu na pracovisku je nevyhnutné od 2. septembra 2020 striktne
dodržiavať nasledovné pokyny a opatrenia.
I. PRI PRÍCHODE NA PRACOVISKO
1. Nikomu 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) nebude umožnený vstup do priestorov TUZVO,
vrátane jej organizačných súčastí.
2. Pri vstupe do budovy/na pracovisko a počas celého pobytu v priestoroch TUZVO sú
zamestnanci povinní používať osobné ochranné pracovné prostriedky (ďalej len OOPP), t. j.
tvárové rúško a dezinfekciu. Dezinfekčné prostriedky sú k dispozícii na stojanoch
umiestnených na vyhradených miestach v priestoroch TUZVO. Zamestnanci nemusia mať
nasadené tvárové rúško len v prípade, že sú v kancelárii sami.
3. Obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk.
4. Pri príchode do budovy/na pracovisko je každý zamestnanec povinný zaevidovať svoj príchod
na snímači dochádzkového informačného systému v príslušnej budove TUZVO. Pri príchode
cudzej osoby sa táto zaeviduje na vrátnici v knihe návštev.
5. Pri prvom návrate na pracovisko po 02.09.2020 je zamestnanec povinný vedúcemu svojho
pracoviska odovzdať vyplnený a podpísaný formulár Zdravotný dotazník a vyhlásenie
zamestnanca TUZVO pred začiatkom výučbovej časti AR 2020/2021 (stiahnete
tu: https://www.tuzvo.sk/sk/usmernenie-ks-tuzvo-c-14-aktualizovane-opatrenia-prijate-kstuzvo-zo-dna-20-8-2020), v ktorom vyhlasuje, že: cestoval/necestoval v termíne od ......... do
......... 2020 mimo Slovenskej republiky (ak áno, uvádza aj krajinu); v uvedenom termíne sa
zúčastnil/nezúčastnil hromadného podujatia; neprejavuje príznaky akútneho ochorenia;
Regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti mu
nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky
dohľad); nie je mu známe, že by on, jeho rodina alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej
v domácnosti, ako aj iné blízke osoby, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s
osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, vírusový zápal
pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).

II. POČAS POBYTU NA PRACOVISKU
1. Počas celého pobytu na pracovisku sú zamestnanci povinní používať osobné ochranné
pracovné prostriedky (OOPP), t. j. tvárové rúško a dezinfekciu. Na dezinfekciu rúk sú určené
dezinfekčné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na stojanoch umiestnených na vyhradených
miestach v priestoroch TUZVO. Tvárové rúško, resp. ochranný štít na tvár nemusia používať
len v čase, keď sú v kancelárii sami. Odporúčané je aj udržiavanie
2 metrových bezpečných odstupov medzi osobami, najmä v stravovacích priestoroch (napr.
bufet Atrium).
2. Zamestnanci priebežne sledujú svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy,
kašeľ a pod.). V prípade, že zamestnanec na sebe spozoruje niektorý z príznakov ochorenia
COVID-19 v priebehu pracovného dňa, bezodkladne opustí priestory univerzity v najkratšom
možnom čase s použitím rúška. Zamestnanec vykonáva ďalšie opatrenia podľa inštrukcií
svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore). V prípade podozrenia na ochorenie
COVID-19 informuje o svojom stave vedúceho príslušného pracoviska a súčasne telefonicky
na tel. č. 045/520 61 17 alebo elektronickou poštou na adresu
benova@tuzvo.sk.
3. Osobné stretnutia pedagógov a študentov je potrebné obmedziť na minimum.
4. Použitie výťahu je obmedzené na najviac 2 osoby v tom istom čase.
5. Pri vybavovaní pracovných záležitostí na jednotlivých pracoviskách sa odporúča vstupovať do
kancelárií podľa možností po jednom. Ďalšie osoby budú čakať na chodbe a dodržiavať
2 metrový bezpečný odstup.
III. STRAVOVANIE V ŠTUDENTSKEJ JEDÁLNI
1. Výdaj stravy v študentskej jedálni prebieha za prísnych hygienických opatrení.
2. Pri vstupe do priestorov študentskej jedálne a pri odchode sa vyžaduje dezinfekcia rúk.
Stojany s dezinfekčným prostriedkom sú umiestnené pri vchode a východe zo
študentskej jedálne.
3. Stravovanie v študentskej jedálni sa riadi harmonogramom stravovania jednotlivých
organizačných súčastí TUZVO, ktorý je zverejnený samostatne. Cieľom tohto opatrenia je
zaistiť bezpečnosť a poskytnúť stravníkom dostatočný čas a priestor na konzumáciu jedla.
4. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu platí zákaz vstupu rodinných príslušníkov, ktorí nie sú
zamestnancami TUZVO do priestorov študentskej jedálne.
5. Dôrazne upozorňujeme zamestnancov TUZVO, že Karta zamestnanca, ktorá je používaná aj
na odber stravy v študentskej jedálni, je neprenosná - v žiadnom prípade ju nepožičiavajte
osobám, ktorí nie sú zamestnancami TUZVO.
IV. PRACOVNÁ CESTA
Vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu je možné len do miest, ktoré nie sú zaradené do
zoznamu rizikových krajín a oblastí. Na tento účel je potrebné sledovať aktuálne informácie
o rizikových krajinách zverejňované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky alebo Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, keď nie
je iná alternatívna možnosť.

Pracovnú cestu (ako výkon práce) možno realizovať len pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných a
hygienických opatrení (rúško, dezinfekcia, bezpečný odstup, pokiaľ je to možné vyhnúť sa cestovaniu
prostriedkami hromadnej dopravy).
V. UPOZORNENIE
Porušovanie prijatých protiepidemiologických opatrení bude považované za závažné porušenie
pracovnej disciplíny v závislosti od počtu odhalených porušení u zamestnanca, pričom zamestnancovi
môže byť udelená nasledovná sankcia:
1. Pri prvom porušení pracovnej disciplíny - ústne upozornenie zamestnanca vedúcim
príslušného pracoviska;
2. Pri opakovanom porušení pracovnej disciplíny - písomné upozornenie zamestnanca vedúcim
príslušnej organizačnej súčasti;
3. Pri viacnásobnom porušení pracovnej disciplíny (viac ako 2x) - písomné upozornenie
zamestnanca rektorom TUZVO.
Doplnenie k Usmerneniu KŠ TUZVO č. 14: Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má vysoká škola, či
jej súčasť študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie alebo s potvrdeným ochorením
COVID-19, resp. zachytáva situáciu, kedy má internát študenta alebo zamestnanca s podozrením na
ochorenie alebo s potvrdeným ochorením COVID-19.
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