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Ochorenie COVID-19 je infekčné ochorenie, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2. Ide o
kvapôčkovú infekciu, to znamená, že sa šíri najmä vzdušnou cestou kvapôčkami sekrétov slizníc, a to
najmä pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní.
Na pracoviskách, kde dochádza ku koncentrácii väčšieho množstva ľudí, je dôležité zabezpečiť účinné
opatrenia, aby sa prenosu tohto ochorenia zabránilo.
Preto Útvar prevádzky a krízového riadenia ako kompetentná zložka na úseku civilnej ochrany a
riadenia krízových situácii v pôsobnosti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, vydáva
opatrenia pre zasadnutia Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Opatrenia platia iba pre zasadnutia, ktoré sa budú konať v priestoroch Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave.
HYGIENICKÉ OPATRENIA
Hromadné podujatia a rúško
Od 15. októbra do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a
právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej,
spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.
Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných
orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe
zákona alebo na voľby.
Zasadnutia (schôdze) Akademického senátu sa uskutočňujú na základe zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách - pri zasadnutiach takéhoto typu, počet osôb nie je limitovaný.
Ostatné osoby, ktoré budú chcieť byť účastníci zasadnutia AS STU musia disponovať
negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území
Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a musia sa s ním vedieť
preukázať organizátorovi pri vstupe do rokovacej miestnosti.
Pri usporadúvaní zasadnutí AS STU je potrebné vždy dodržiavať nasledovné povinnosti:


vstup a pobyt v mieste zasadnutia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatka),



zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,



vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a
predmetov,



hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,



zaistiť pri vstupe do priestorov zasadnutia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a
dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,



zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
-

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia,

-

zákaz podávania rúk,



pri účasti (sedenie) na zasadnutí AS STU a pri príchode a odchode z priestorov
zasadnutia zabezpečiť dodržiavanie rozstupov 2 metre medzi osobami.



sedenie v každej druhej rade. Sediaci v rade musia sedieť na každom druhom sedadle.
(do šachovnicového tvaru)
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zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,



organizátor (AS STU) musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne
sa zúčastňujúcich na zasadnutí AS STU a to formou prezenčnej listiny, ktorá obsahuje
okrem mena a priezviska i kontakt na osobu. (odporúčam archivovať jeden mesiac).



V prípade porušenia z niektorých tu uvedených opatrení, môže gestor podujatia, predseda
Akademického senátu STU, rokovanie senátu prerušiť alebo ukončiť.
Povinnosti a obmedzenia uvedené v tomto opatrení boli uložené na základe záverov z
rokovania Ústredného krízového štábu a ÚVZ SR - zo dňa 14. septembra 2020.




Tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť dňa 15.10.2020. a sú platné do ich odvolania.

Ignác Chabroň v. r.
útvar prevádzky a krízového riadenia
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