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PRÍKAZ REKTORA č. 03/2020
K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY KORONAVÍRUSOM COVID-19
I.
Úvodné ustanovenie
1. Tento príkaz rektora je vydaný na základe vyhlásenia Úradu vlády Slovenskej republiky a v nadväznosti
na odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti
s informáciami o vývoji šírenia nákazy infekčným vírusovým onemocnením: koronavírusom COVID-19
(Coronavirus Disease 2019).
2. COVID-19 je nákazlivý druh vírusu, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie. Tento vírus môže spôsobovať
symptómy ako kašeľ, teplota nad 38 °C a sťažené dýchanie. U niektorých osôb s oslabenou imunitou môže
toto ochorenie spôsobiť vážne zdravotné komplikácie až úmrtie.
3. Podľa vyjadrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky koronavírus COVID-19 spôsobuje
akútne respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERSCoV. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky –
teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení
býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní,
priemerne 6 dní. Na základe niektorých údajov sa však nový koronavírus COVID-19 prenáša už počas
inkubačnej lehoty, čo komplikuje snahy o zastavenie jeho šírenia.
4. S cieľom prispieť k zníženiu rizika nákazy koronavírusom vydávam tieto opatrenia, ktoré sú povinné
dodržiavať všetky osoby na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) a ich realizáciu povinní realizovať osoby
vo vedeniach všetkých pracovísk TUKE.
II.
Opatrenia k zníženiu rizika nákazy
1. Pre všetkých študentov, zamestnancov a návštevníkov TUKE:
a) zrušiť naplánované cesty a necestovať do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
b) v letnom semestri akademického roku 2019/2020
na bezpodmienečne nevyhnutný čas a nevyhnuté aktivity,

obmedziť

zahraničné

pracovné

cesty

c) do letného semestra akademického roku 2019/2020 obmedziť pozývanie študentov a pracovníkov
z oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu,
d) počas šírenia koronavírusu obmedziť organizovanie hromadných podujatí na akademickej pôde TUKE,
a tým predchádzať šíreniu koronavírusu,
e) zvážiť osobám, ktoré sa vrátili z oblastí s potenciálnym výskytom koronavírusu, 14-dňové obmedzenie
kontaktov so zamestnancami a študentami, zvážiť možnosti žiadosti a povolenia na prácu doma,
prípadne nariadenie čerpania dovolenky zo strany zamestnávateľa,
f) v prípade výskytu zdravotných problémov s klinickými príznakmi koronavírusu vyhľadať odbornú
lekársku pomoc a informovať o tom svojho zamestnávateľa.
2. Pre všetky organizačné jednotky TUKE:
a)

viditeľne umiestniť písomné poučenie o tom, ako znížiť riziko infekcie koronavírusu,

b)

pracovníkov organizačných jednotiek TUKE poučiť, ako postupovať v prípade zaznamenania príznakov
ochorenia,

c)

zvýšiť hygienické opatrenia a kontrolovať ich dodržiavanie.
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III.
Odporúčané hygienické opatrenia
Ide o všeobecné preventívne opatrenia pri všetkých bežných vzdušných nákazách. Tieto preventívne opatrenia
odporúča dodržiavať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s cieľom predchádzať riziku ochorenia:
 časté umývanie rúk mydlom a vodou, s trvaním 40 - 60 sekúnd. Odporúča sa tiež používanie
dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu,
 očí, nosa a úst sa nedotýkať neumytými rukami,
 zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť,
 vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
 ak ste chorý, liečte sa doma,
 zabrániť nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
 14 dní od príchodu z oblastí postihnutých koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav
(horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
 v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné kontaktovať, prípadne vyhľadať lekára a informovať
ho o cestovateľskej anamnéze,
 oblasti postihnuté koronavírusom sú priebežne aktualizované na:
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
IV.
Kontaktné a informačné kanály
1. K otázkam týkajúcim sa koronavírusu bolo zriadené informačné centrum s nepretržitou prevádzkou.
Kontaktné údaje:
Úrad verejného zdravotníctva SR - http://www.uvzsr.sk, novykoronavirus@uvzsr.sk, 0917 222 682
a 0918 659 580,
2. Všetky potrebné informácie nájdete aj na nasledovných webových stránkach:
MZVaEZ SR:
https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanim
WHO - Svetová zdravotnícka organizácia:
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus
ECDC - Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb:
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
V.
Záverečné ustanovenia
Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom 05.03.2020.

