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Prírodovedecká fakulta UK
Iľkovičova 6
842 15 Bratislava

Akademický rok sa začína 1.9.2020. Začiatok výučbovej časti semestra si určuje fakulta.
Prezenčné vzdelávanie bude prebiehať v závislosti od jednotlivých fáz a bude sa nahrádzať
využívaním dištančných metód.
Odporúča sa mať pripravené postupy pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie a
potreby prerušenia prezenčných metód vzdelávania v rámci celej vysokej školy.
V priestoroch vysokej školy nosia študenti a zamestnanci rúška.
Neodporúča sa organizovať akademické obrady, spoločenské, či iné aktivity s hromadnou účasťou.
V priestoroch vysokej školy nosia študenti a zamestnanci rúška.
Zásadné pravidlá
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 R.O.R. (ruky-odstup-rúško) a dbá sa o dôkladné upratovanie jednotlivých
priestorov.
Poznámky
Každé pracovisko zabezpečí prehľad o jednotlivých krúžkoch/skupinách študentov na
jednotlivých predmetoch, odporúča sa vytvorenie stabilných skupín študentov.
Študenti budú školu informovať, že majú podozrenie na COVID-19 a čakajú na výsledok testu,
prípadne, že mali pozitívny výsledok testu.
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Zelená fáza

Pri vstupe

Rúška
V interiéri

Študenti

ROR
Vysokoškolskí
učitelia
Ostatní
zamestnanci

Vysoká škola

Oranžová fáza
- podozrenie
na ochorenie
osôb

Študenti

Vysokoškolskí
učitelia
Ostatní
zamestnanci
Vysoká škola

V interiéri, alebo
použitie štítu
Podľa opatrení
ÚVZ SR

Odstupy
Udržiavajú
odstup, v prípade
väčších skupín
nad 50 študentov
sa využije najviac
polovica kapacity
miestnosti
Udržiavajú
odstup, osobitne
počas vzdelávania
Udržiavajú odstup

Pri príznakoch COVID - 19

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

Zabezpečuje informovanosť, čistenie priestorov Poskytnutie
(najmenej raz denne) a dezinfekčné prostriedky kontaktných údajov pre
pri vstupe a v sociálnych zariadeniach
informácie od
študenta/zamestnanca

Pri vstupe

Rúška

Odstupy

Pri príznakoch COVID - 19

Pedag. proces
a prevádzka

Štandardné pravidlá
pre účasť, využívať aj
dištančné metódy

Umožniť elektronické
vybavenie žiadostí ...,
ak je to možné

Pedag. proces
a prevádzka

Opatrenia zelenej fázy + opatrenia nad rámec
V interiéri
Udržiavajú
odstup, v prípade
Prednášky a praktická
väčších skupín
výučba prebiehajú
nad 50 študentov
prezenčnou a
sa využije najviac
dištančnou
Izolácia podozrivého a
polovica kapacity
metódou, u osôb v
úzkych kontaktov do
miestnosti
izolácii
ROR
doby určenej RÚVZ alebo
V interiéri, alebo
Udržiavajú
dištančnou metódou
všeobecným lekárom
použitie štítu
odstup, osobitne
počas vzdelávania
Podľa
Udržiavajú odstup
opatrení ÚVZ SR
Dôkladné čistenie priestorov aspoň 2x denne, dezinfekcia k dispozícií na každom podlaží), dezinfekcia
dotykových plôch minimálne 3x denne
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Červená fáza ochorenie
osôb

Pri vstupe

Študenti

ROR
Vysokoškolskí
učitelia
Ostatní
zamestnanci
Vysoká škola

Rúška

Odstupy

Pri potvrdení 2
nezávislých
prípadov
študentov alebo
zamestnancov
Opatrenia oranžovej fázy + opatrenia nad rámec
V interiéri
Udržiavajú
odstup, v prípade
väčších skupín
nad 50 študentov
sa využije najviac
Izolácia potvrdených
polovica kapacity
prípadov a ich úzkych
miestnosti
kontaktov do doby
V interiéri, alebo
Udržiavajú
určenej RÚVZ alebo
použitie štítu
odstup, osobitne
všeobecným lekárom
počas vzdelávania
Podľa
Udržiavajú odstup
opatrení ÚVZ SR

Pedag. proces
a prevádzka

Prerušenie
prezenčného
vzdelávania pre
určené
skupiny študentov
a učiteľov a jej
nahradenie
dištančným
vzdelávaním

Podľa usmernenia
vysokej školy
Zvýšená dezinfekcia určených priestorov, prípadne ich dočasné uzatvorenie
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