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USMERNENIE č. 10
ĎALŠIE UVOĽŇOVANIE EPIDEMIOLOGICKÝCH
OPATRENÍ PRIJATÝCH KRÍZOVÝM ŠTÁBOM TUZVO
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ZDRAVIA OCHORENÍM COVID-19

Zvolen 11. 6. 2020

Usmernenie č. 10 týkajúce sa ďalšieho uvoľňovania opatrení prijatých Krízovým štábom
TUZVO v súvislosti s rizikom ohrozenia verejného zdravia ochorením COVID-19 bolo
vypracované v súvislosti s ďalším uvoľňovaním opatrení stanovených Úradom verejného
zdravotníctva SR (ďalej ÚVZ SR) zo dňa 9. 6. 2020.
I.

MERANIE TELESNEJ TEPLOTY

Dňom 15. 6. 2020 sa ruší opatrenie uvedené v Usmernení TUZVO č. 1 týkajúce sa merania
telesnej teploty každému zamestnancovi, študentovi alebo inej osobe, ktorá vstupuje do
priestorov a objektov Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej len TUZVO).
II. VŠEOBECNÉ PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA POČAS POBYTU
NA PRACOVISKU
Naďalej platia niektoré opatrenia definované v Usmernení TUZVO č. 3:
1. Počas pobytu na pracovisku sú zamestnanci povinní používať pridelené osobné ochranné
pracovné prostriedky, najmä tvárové rúško a na dezinfekciu rúk používať dezinfekčné
prostriedky, ktoré sú k dispozícii na stojanoch umiestnených na vyhradených miestach v
priestoroch TUZVO. Tvárové rúško nemusia používať len spolupracovníci v jednej
kancelárii, pričom sa však odporúča dodržiavať dostatočný odstup. t. j. aspoň dva metre.
2. Priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ
a pod.).
3. Pri prvom návrate na pracovisko je zamestnanec povinný vedúcemu svojho pracoviska
odovzdať vyplnený a podpísaný formulár Čestného vyhlásenia, v ktorom vyhlasuje, že na
sebe nepozoruje príznaky ochorenia COVID-19, počas posledných 14 dní sa nezdržiaval
mimo územia Slovenskej republiky a nemá vedomosť, že by v posledných 14 dňoch prišiel
do kontaktu s osobou, u ktorej bolo potvrdené alebo existuje podozrenie na ochorenie
COVID-19.
4. Použitie výťahu je obmedzené na najviac 2 osoby v tom istom čase.
5. 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.
6. Návštevníci TUZVO, vrátane zahraničných hostí a zahraničných študentov (aj z Českej
republiky), sú povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia platné na
TUZVO, vrátane prihlásenia a zapísania sa do knihy návštev na vrátnici príslušnej budovy,
podpisu čestného vyhlásenia a evidencie ich pobytu na TUZVO.
III. ŠTÁTNE SKÚŠKY A PREDMETOVÉ SKÚŠKY V LETNOM SEMESTRI
AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020
Naďalej platia opatrenia definované v Usmernení TUZVO č. 4.
IV. PRACOVNÉ CESTY
1. S účinnosťou od 15. 6. 2020 sa povoľuje realizácia zahraničných pracovných ciest (ako
výkon práce) pri dodržiavaní prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení, a to do
nasledovných krajín vyhodnotených ÚVZ SR za bezpečné: Česká republika, Maďarsko,
Rakúsko, Lichtenštajnsko, Nemecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Dánsko, Estónsko, Lotyšsko,
Litva, Fínsko, Nórsko, Bulharsko, Grécko, Chorvátsko, Malta, Cyprus a Island. Očakáva
sa, že zoznam krajín s povolením na realizáciu zahraničných pracovných ciest sa bude
ďalej rozširovať. Aktualizovaný bude v zmysle ďalšieho uvoľňovania opatrení zo strany
ÚVZ SR.
2. Naďalej platí, že príkaz na zahraničnú služobnú cestu musí byť administratívne spracovaný
a kompetentnými osobami schválený v dostatočnom predstihu pred vycestovaním
zamestnanca.
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3. V prípade nevyhnutnej potreby vycestovania na pracovnú cestu do inej krajiny ako je
uvedené v bode IV.1, bude povolenie na cestu posudzované individuálne, pričom sa
vyžaduje komunikácia a schválenie pracovnej cesty rektorom TUZVO. Pri príchode zo
zahraničnej pracovnej cesty z týchto krajín je potrebné dodržiavať opatrenia stanovené
ÚVZ SR pre takéto prípady, t. j. preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na
ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR,
ktorému je potrebné prihlásiť sa hneď po príchode domov. Následne zotrvať v domácej
izolácii.
V. INÉ OPATRENIA
Obmedzuje sa vstup maloletých rodinných príslušníkov zamestnancov TUZVO do priestorov
TUZVO.
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Účinnosť od 15. 6. 2020 do odvolania
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