
   

 

P o k y n y 
upravujúce podmienky  

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 
po dobu pandémie ochorenia 

COVID – 19 
v akademickom roku 2020/2021 

 

 

 

1. Každý zamestnanec a študent AU predkladá pred začiatkom 

výučbovej časti vyhlásenie  ( zdravotný dotazník o zdravotnom stave  

a cestovaní do zahraničia – Príloha č.1 Príkazu rektora č. 7/2020 )  o 

tom, že  neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá 

nariadené karanténne opatrenie.  

Dotazník odovzdáva: 

- študent na študijné oddelenie príslušnej fakulty   

- zamestnanec  priamemu nadriadenému, ktorý zabezpečí jeho 

doručenie na sekretariát príslušnej fakulty, a následne bude 

doručený na sekretariát rektora 

 

2. Nevstupujte do žiadnej z budov Akadémie umení, ak  

- máte príznaky infekcie dýchacích ciest a ďalšie, ktoré by mohli 

zodpovedať príznakom ochorenia Covid 19 ( zvýšená teplota, kašeľ, 

zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej 

infekcie dýchacích ciest), 

- pri ochorení, alebo podozrení na ochorenie zostaňte v domácej 

izolácii, 

- ste mali úzke kontakty s osobami s príznakmi respiračných chorôb. 

 

3. Do budovy vstupujte len s riadne  nasadeným rúškom (zakrytý nos 

aj ústa). Rúško ste povinný nosiť vo všetkých priestoroch AU- 

spoločné priestory, učebne, s výnimkou kancelárií v prípade,  že 

v kancelárii sedíte sám. Noste pri sebe náhradné rúško, aby ste ho 

mohli vymeniť v prípade poškodenia, znečistenia a pod. 

 



   

 

4. Po vstupe do budovy si okamžite dezinfikujte  ruky. Dezinfekcia je 

umiestnená pri vchode do budovy. Vo WC sú k dispozícii 

dezinfekčné mydlá. 

 

5. Na vyzvanie informátora ste povinný absolvovať meranie teploty. 

V prípade, že teplota je vyššia ako 37,2 st. C, osoba nesmie vstúpiť 

do budovy. 

 

6. Na pracoviskách nepoužívajte ventilátory a klimatizačné zariadenia, 

ktoré nie sú jednocestné a vybavené HEPA filtrom. 

 

7. Zamestnanci a študenti dodržiavajú vzájomný odstup minimálne 

2m. Platí to aj pre učebne. Obmedzte osobný kontakt, vrátane 

podávania rúk. 

 

8. Dbajte na časté vetranie pracovísk. 

 

9. V prípade ochorenia počas školského roka, ste povinný bezodkladne 

nahlásiť karanténu. 

 

10. V prípade akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku trvajúcej jeden 

deň a viac, je zamestnanec povinný vyplniť dotazník, ktorý je 

prílohou týchto pokynov. Dotazník sa odovzdáva priamemu 

nadriadenému, ktorý zabezpečí jeho doručenie na sekretariát 

príslušnej fakulty, kde dekanom poverená osoba vedie evidenciu 

dovoleniek a následný zber tlačív. V prípade zamestnancov 

centrálnej administratívy, prevádzky, študentského domova 

a knižnice sa dotazník odovzdáva na sekretariát rektora. 

 

Tieto opatrenia platia počas ZELENEJ   FÁZY.  

 

V čase ORANŽOVAJ    FÁZY , keď existuje podozrenie výskytu 

ochorenia sa rozšíri vybavenie dezinfekčnými prostriedkami na 

chodby všetkých poschodí budov AU. 

 

Ak nastane ČERVENÁ   FÁZA,   bude zabezpečené špeciálna 

dezinfekcia. 



   

 

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania 
(Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2) 

 

Meno:  

Priezvisko:  

Dátum narodenia:  

 

Dôvod použitia tohto dotazníka: 

Príslušné Regionálne úrady verejného zdravotníctva požadujú monitorovanie zdravia zamestnancov, ktorí 
sa vracajú späť do zamestnania z akejkoľvek neprítomnosti na pracovisku súvisiacej s ochorením COVID-
19, resp. koronavírusom SARS-CoV-2. Je dôležité, aby pracovisko bolo bezpečným miestom na prácu pre 
všetkých zamestnancov aj v súlade s §5, Zákona č.124/2006 Z.z. 

Dotazník vypĺňa každý zamestnanec pred vstupom do zamestnania.  

Prehlasujem, že nemám zvýšenú teplotu nad 37 °C (po nameraní zvýšenej teploty do 37,5 °C, 
odporúčame opätovne zmerať teplotu po 5 minútach)*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem škriabanie v hrdle (bolesť hrdla)*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem bolesť hlavy*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem ťažkosti s dýchaním*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nemám kašeľ*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že nepociťujem neobvyklú únavu*: 

ÁNO NIE 

Prehlasujem, že som zamestnancom z rizikovej skupiny*: 

ÁNO NIE 

Ak zamestnanec má niektorý z vyššie uvedených príznakov, neodkladne o tom informuje svojho 
nadriadeného. Odporúčame ihneď poslať zamestnanca z práce domov. 
Následne má zamestnanec telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý určí podľa zdravotných 
ťažkostí a anamnézy ďalší postup. Takto postupuje zamestnanec aj v prípade výskytu ťažkostí doma. 
Zamestnanec bude informovať zamestnávateľa, či má na daný deň celodennú domácu liečbu, prípadne či je 
na PN, alebo na základe konzultácie so všeobecným lekárom a opakovaného merania teploty doma môže na 
druhý deň nastúpiť do práce. 
 
V prípade výskytu uvedených príznakov v priebehu nasledujúcich dní (do nasledujúceho vyplnenia dotazníka 
zamestnancom) je postup rovnaký. 

 
Dátum:  ........................................... 

 podpis zamestnanca 

 
 
Tento zdravotný dotazník vypĺňa zamestnanec a bude platný do doby pominutia pandemickej epidémie 
koronavírusom SARS-CoV-2 a ochorenia COVID-19 a bude archivovaný podľa platných právnych predpisov GDPR.  

 


