TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 9. marec 2020

Vedenie Lekárskej fakulty UPJŠ pristupuje k hrozbe možného šírenia
koronavírusu so všetkou vážnosťou – oddnes je zrušená kontaktná
výučba v zdravotníckych zariadeniach a zvažujú sa aj ďalšie opatrenia
Na základe zhodnotenia súčasnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením
koronavírusu v SR a vo svete nariadil dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof.
MUDr. Daniel Pella, PhD. s platnosťou od dnešného dňa zrušenie takzvanej kontaktnej
výučby študentov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. To znamená zákaz
praktických cvičení v lôžkových nemocničných zariadeniach aj ambulanciách.
Praktická výučba je aktuálne realizovaná náhradným spôsobom, dominantne formou
samoštúdia.
Dekan UPJŠ LF zároveň zakázal študentom zúčastňovať sa na výučbe s akýmikoľvek
príznakmi respiračného ochorenia či zvýšenou telesnou teplotou. Pri objavení sa možných
príznakov ochorenia koronavírusom majú všetci chorí – študenti i zamestnanci - kontaktovať
patričné infolinky, resp. telefonicky kontaktovať svojho praktického lekára a dohodnúť sa na
ďalšom postupe. Študenti a zamestnanci, ktorí boli v uplynulých 14-tich dňoch v rizikových
oblastiach výskytu koronavírusu vyvolávajúceho ochorenie COVID-19 majú zotrvať od
návratu na Slovensko 14 dní v domácom prostredí, pričom im bude určená forma
samoštúdia.

dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

„Šíria sa poplašné správy, že u niektorého z našich študentov bol potvrdený
koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci ochorenie COVID-19. Nie je to pravda. Opatrenia,
ktoré prijala Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach sú preventívne a cieľom zrušenia klinickej
výučby je maximálne chrániť zdravie pacientov v zdravotníckych zariadeniach.
Ďalšie opatrenia budú zrejme prijaté ešte v priebehu dnešného dňa po stretnutí
s riaditeľmi zdravotníckych zariadení a zasadaní krízového štábu na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. K hrozbe možného šírenia koronavírusu pristupujeme so
všetkou vážnosťou – budem sa zasadzovať o prijatie účinných opatrení na ochranu zdravia
pacientov, zamestnancov a študentov. Do úvahy pripadá aj nahradenie prezenčnej formu
výučby našich študentov samoštúdiom,“ hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr.
Daniel Pella, PhD.
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach už v priebehu februára zvýšila hygienický
štandard upratovania a na frekventovaných miestach bolo umiestnené väčšie množstvo
dávkovačov na dezinfekčné prostriedky. Minulý piatok sa po pracovnom čase realizovala
plošná dezinfekcia auly a posluchární zabezpečená špeciálnou firmou a dezinfikované boli
súčasne aj všetky chodby, vestibuly a ďalšie priestory s veľkým pohybom osôb.

****
Interaktívna mapa výskytu ochorení:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR3EbTQaDxmAT8yWSLfx9dH56jjgnGdx6qliBGw3XxCM97t8xCj7OyAyW8#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Túto tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.medic.upjs.sk
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-verejnost-a-media/tlacove-spravy/
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