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Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii prezenčnej výučby študentov vysokých
škôl počas trvania pandémie COVID-19.
Zámerom usmernenia je riadenie obnovenej prezenčnej výučby študentov vysokých škôl počas trvania
pandémie COVID - 19.
Študenti študujúci v odboroch a programoch, v ktorých je na riadne ukončenie štúdia nevyhnutné
absolvovať prezenčnú časť výučby je potrebné umožniť absolvovať túto časť štúdia, tak aby splnili
podmienky daného študijného odboru alebo programu a mohli absolvovať štátnu záverečnú skúšku
s cieľom zabezpečiť ich požadovanú odbornú spôsobilosť po skončení štúdia.
Tento dokument sa vydáva s cieľom odporučiť preventívne opatrenia pri prezenčnej výučbe študentov
príslušných študijných odborov a programov vysokých škôl počas trvania pandémie COVID-19.
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou sa pri prezenčnej výučbe postupuje nasledovne:
1. nosenie adekvátneho prekrytia horných dýchacích ciest a ďalších osobných ochranných
pracovných prostriedkov je realizované v súlade s aktuálne platnými vyhláškami
(opatreniami) Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia,
2. pri vstupe na miesto prezenčnej výučby je nosenie adekvátneho prekrytia horných dýchacích
ciest v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ SR pre študentov povinné, pričom títo sú povinní
disponovať aj vlastným adekvátnym prekrytím horných dýchacích ciest,
3. na miestach realizácie prezenčnej výučby s ohľadom na špecifický charakter niektorých typov
vysokých škôl, napr. zdravotníckeho zamerania, je možné vyžadovať aj ďalšie osobné
ochranné prostriedky,
4. dôraz sa kladie na zvýšenú hygienu rúk,
5. aplikovať adekvátne profesionálne vzorce správania sa vzhľadom na hroziace vysoké riziko
expozície koronavírusu SARS-Cov-2,
6. ak sa študent dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na ochorenie Covid-19, je
potrebné postupovať v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb
pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s
osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,
7. ak sa u študenta prejavia príznaky respiračného ochorenia, je povinný kontaktovať svojho
praktického lekára,
8. organizácia výučby sa riadi nariadeniami príslušnej VŠ a Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR,
9. študenti ubytovaní v príslušnom ubytovacom zariadení sa riadia jeho
režimom.
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