Študentské domovy vysokých škôl
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, sa odporúča vyčleniť dočasná kapacita tak, aby ich izolácia skončila pred ubytovaním
ostatných študentov.
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 ŠD. Ostatní študenti sa ubytujú za štandardných
podmienok.
V interiéri študentských domovov nosia zamestanci a študenti rúška, okrem izieb, v ktorých sú
ubytovaní.
Zásadné pravidlá
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.
Odporúča sa obmedziť vstup do študentských domovov len ubytovaným študentom.
Poznámky
Odporúča sa študentom aktívne komunikovať prijaté opatrenia a ich úlohu pri zabezpečení
bezpečnosti priestorov študentských domovov.
Ubytovaným študentom sa odporúča obmedziť opúšťanie študentských domovov na víkendy a pod.

Zelená fáza
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Zamestnanci

Študentský domov

Začiatok ubytovania
Ak sa vyžaduje izolácia po
vstupe do SR, ubytovanie
sa realizuje až po izolácií a
prípadnom negatívnom
PCR teste. Izolácia môže
byť realizovaná aj v ŠD (v
osobitne vyčlenených
izbách)

Pri vstupe

Rúška

Pri príznakoch COVID - 19

Minimalizácia pohybu v rámci ŠD
V interiéri, mimo
a v prípade potreby kontaktovanie
vlastnej
svojho lekára/ŠD za účelom
ubytovacej
určenia ďalšieho postupu;
jednotky
informovanie ŠD o situácii
Písomná informácia o
podmienkach vstupu,
dezinfekcia rúk

V interiéri

Čo najskoršie opustenie ŠD a v
prípade potreby telefonické
kontaktovanie svojho lekára za
účelom určenia ďalšieho postupu

Vyčlení časť kapacity ubytovacích priestorov pre študentov s povinnosťou izolácie, ktorí čakajú na výsledky
PCR testu, prípadne majú izoláciu nariadenú RÚVZ

Oranžová fáza podozrenie na
ochorenie osôb

Začiatok ubytovania

Pri vstupe

Rúška

Pri podozrení na
ochorenie - študent/
zamestnanec

Opatrenia zelenej fázy + opatrenia nad rámec

Študenti

Študentovi s podozrením
na ochorenie sa odporúča
zostať v izolácii a ubytovať
sa až po jej skončení a
prípadnom negatívnom
výsledku PCR testu

V interiéri, mimo
vlastnej
ubytovacej
jednotky

Povinná izolácia, vrátane úzkych
kontaktov, prípadne celej
ubytovacej bunky, do doby
určenej RÚVZ prípadne
všeobecným lekárom

V interiéri

Domáca izolácia, postup podľa
usmernenia všeobecného lekára,
prípadne RÚVZ

Dezinfekcia rúk

Zamestnanci

Študentský domov

Zabezpečí potrebné služby pre izolovaných študentov, prípadne ich bezpečne presťahuje do izieb určených
na izoláciu. Zvýšené upratovanie spoločných priestorov a dezinfekcia spoločných dotykových plôch 3 x
denne

Červená fáza ochorenie osôb

Pri ochorení viac ako
dvoch študentov,
zamestnancov a
podozrenia komunitného
šírenia

Začiatok ubytovania

Pri vstupe

Rúška

Opatrenia oranžovej fázy + opatrenia nad rámec

Študenti

Zamestnanci

Študentský domov

V prípade, že ochorenie je
potvrdené počas izolácie v
ŠD, predlží sa možnosť
izolácie do doby určenej
RÚVZ

Dezinfekcia rúk

V interiéri, mimo
vlastnej
ubytovacej
jednotky

V interiéri

Povinná izolácia, vrátane úzkych
kontaktov, prípadne celej
ubytovacej bunky, do doby
určenej RÚVZ

Domáca izolácia, vrátane úzkych
kontaktov, do doby určenej RÚVZ

Aktívna komunikácia s RÚVZ, zvýšená dezinfekcia priestorov, v ktorých sa pohyboval zamestnanec/študent
s potvrdeným ochorením, obmedzenie prevádzok v priestoroch ŠD, v prípade trvania červenej fázy viac ako
týždeň konzultovať s RÚVZ prerušenie prevádzky a prerušenie ubytovania študentov

