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Pokyn upravujúci podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
študentov a zamestancov na Trnavskej univerzite v Trnave pre prevenciu
nákazy COVID-19

Vypracoval:
Mgr. Róbert Kostolanský
bezpečnostný technik TU v Trnave

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Pokyn upravujúci podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia študentov
a zamestancov na Trnavskej univerzite
v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19 je
vypracovaný na základe Príkazu rektora č.
6/2020
„Organizácia
a
podmienky
pedagogického procesu a prevádzky na TU
pre prevenciu nákazy COVID-19“ a Príkazu
rektora č. 7/2020 „Organizácia a podmienky
prevádzky na ŠD PP pre prevenciu nákazy
COVID-19“
(2) Pokyn upravujúci podmienky na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia študentov
a zamestancov na Trnavskej univerzite
v Trnave pre prevenciu nákazy COVID-19 je
uvedený v prílohe tohto dokumentu.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
(1) Za plnenie tohto dokumentu sú
zodpovední vedúci zamestnanci na všetkých
stupňoch riadenia v rozsahu úloh
vyplývajúcich z ich funkcií a ďalší
zamestnanci a študenti v rozsahu určenom
týmto dokumentom.
(2) Vedúci zamestnanci sú povinní
bezodkladne oboznámiť týmto dokumentom
svojich podriadených zamestnancov.
(3) Tento dokument sa po nadobudnutí
účinnosti stáva záväzným vnútorným
predpisom TU pre všetky jej súčasti a ich
útvary.
(4) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto
dokumentu môžu byť uskutočnené len vo
forme a v poradí očíslovaných písomných
dodatkov. Zmeny a doplnenia príloh tohto
dokumentu vykonáva bezpečnostný technik,
najmä v závislosti od legislatívnych zmien

alebo odporúčaní MŠVVaŠ SR alebo ÚVZ
SR a to do 30-tich dní od vzniku týchto zmien
alebo odporúčaní.
(6) Tento dokument nadobúda platnosť dňom
jeho podpisu rektorom TU a účinnosť dňom
jeho uverejnenia na úradnej výveske TU.

V Trnave, 2. septembra 2020

v. r.
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

POKYN NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŠTUDENTOV A ZAMESTANCOV
PRE PREVENCIU NÁKAZY COVID-19
Všeobecné pravidlá na univerzite
Neorganizovať akademické obrady, spoločenské, či iné aktivity s hromadnou účasťou.
V priestoroch univerzity nosia študenti a zamestnanci rúška podľa aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
Prezenčné vzdelávanie v závislosti od jednotlivých fáz dopĺňať alebo nahrádzať využívaním dištančných metód.
Všeobecné pravidlá v študentskom domove
Ubytovanie sa študentom poskytuje za štandardných podmienok s prihliadnutím na aktuálne hygienické a epidemiologické opatrenia.
Pre študentov zo zahraničia, ktorí sa majú podľa usmernenia ÚVZ SR podrobiť po vstupe do SR izolácií, vyčleniť dočasnú kapacitu tak,
aby ich izolácia skončila pred ubytovaním ostatných študentov.
V interiéri študentského domova nosia zamestanci a študenti rúška, okrem izieb, v ktorých sú ubytovaní.
Zásadné pravidlá na univerzite
Pri podozrení na ochorenie, študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho lekára a postupuje podľa jeho pokynov. Z účasti na
vzdelávaní sa študent ospravedlní.
Dodržiavajú sa zásady ROR (ruky-odstup-rúško) a dbá sa o dôkladné upratovanie jednotlivých priestorov.
Zásadné pravidlá v študentskom domove
Proces ubytovávania sa: študenti prichádzajúci z rizikových krajín a rizikových regiónov sú povinne izolovaní, absolvujú PCR test a
ubytujú sa až po preukázaní negatívneho testu, podľa možností sa im umožní izolácia vo vyčlenených priestoroch študentského domova.
Ostatní študenti sa ubytujú za štandardných podmienok.
Pripraviť podmienky na prípadnú izoláciu študentov s podozrením na ochorenie alebo s potvrdením ochorenia, ktorí si nebudú vyžadovať
hospitalizáciu a pri ktorých nebude možný prevoz do domáceho prostredia.
Obmedziť vstup do študentského domova len ubytovaným študentom.
Poznámky
Zabezpečiť prehľad o jednotlivých krúžkoch/skupinách študentov na jednotlivých predmetoch a tieto v rámci možností stabilizovať.
Poskytnúť študentom kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých môžu vysokú školu informovať, že majú podozrenie na COVID-19
a čakajú na výsledok testu, prípadne, že mali pozitívny výsledok testu.
Aktívne komunikovať študentom prijaté opatrenia a ich úlohu pri zabezpečení bezpečnosti priestorov študentského domova.
Ubytovaným študentom obmedziť opúšťanie študentských domovov na víkendy, sviatky, a pod.

