Garant: Útvar rektora R UPJŠ

Košice 06. 07. 2020
Č.j. REK000425/2020-UPA/2269

Dodatok č. 2
k Príkazu rektora č. 11/2020,
ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním opatrení
prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
V súlade s ust. článku 4 ods. 3 Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení
a v nadväznosti na opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR aktualizované dňa
03.07.2020 týmto
vydávam
nasledovný Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia
v súvislosti s uvoľňovaním opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
Článok 1
Predmet dodatku
Príkaz rektora č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti s uvoľňovaním opatrení
prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 (ďalej len „príkaz“) sa mení nasledovne:
 Odsek 1 - Pohyb v priestoroch interiéru budov znie:
1.1 Všetkým osobám sa zakazuje do odvolania pohybovať sa v priestoroch interiérov
budov vo vlastníctve UPJŠ Košice bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa)
ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
-

-

osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb
s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu
stavu,
pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa
alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
osoby pri výkone športu,
fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od
seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý
sa nachádza na pracovisku sám.

1.2 Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov
s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre

osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi
nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.
 Odsek 6 príkazu - Realizácia zahraničných služobných ciest, pobytov v rámci
programu Erasmus +, prijímanie zahraničných hostí znie:
6.1 Povoľujem zahraničné pracovné cesty v súlade s opatreniami Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky. Dodržiavanie všeobecne známych opatrení ÚVZ SR
je na zodpovednosti každého zamestnanca/študenta UPJŠ, študenta a zahraničného
hosťa prichádzajúceho na SR z krajín, ktoré nie sú označené ako tzv. zdravotne
bezpečné.
6.2 Povoľujem odchádzajúce a prichádzajúce mobility v rámci programu Erasmus +
a ďalších mobilitných programov.
6.3 Obnovujem prijímanie zahraničných hostí na UPJŠ v Košiciach.
6.4 Študenti a zamestnanci UPJŠ, študenti a zamestnanci prichádzajúcich mobilít v rámci
programu Erasmus + a ďalších mobilitných programov a zahraniční hostia sa pri
zahraničných pracovných cestách a mobilitách sú povinní riadiť sa opatreniami Úradu
verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, obmedzeniami na hraniciach
a podmienkami vstupu do krajín uvedených na stránkach Ministerstva zahraničných vecí
a
európskych
záležitostí
SR
(https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne
info, https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach)
a sledovať
aktuálny vývoj epidemiologickej situácie na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR
(http://www.uvzsr.sk/).
6.5 V prípade, ak opatrenie ÚVZ SR nariaďuje po návrate z krajín, ktoré nie sú označené
ako tzv. zdravotne bezpečné izoláciu do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR
testu na ochorenie COVID 19 prichádzajúce osoby sú povinné po obdržaní negatívneho
výsledku tohto testu, resp. oznámenia o negatívnom výsledku tento odovzdať:
a) na prísl. personálne úseky – zamestnanci UPJŠ,
b) na prísl. študijné oddelenia fakúlt - študenti UPJŠ,
c) na prísl. referát zahraničných vzťahov – študenti iných univerzít a VŠ a zahraniční
hostia.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné ustanovenia PR č. 11/2020 zostávajú v platnosti, s výnimkou ustanovení podľa
ods. 2 tohto článku.

2.

Nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku č. 2 ruším:
a) Prílohu č. 1A k Príkazu rektora č. 11/2020, ktorým sa vydávajú opatrenia v súvislosti
s uvoľňovaním opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,
b) Dodatok č. 1 k Príkazu č. 11/2020 č.j. REK00000/2020-UPA/ 1940.

3.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 07.07.2020 a je záväzný pre všetkých
zamestnancov UPJŠ v Košiciach.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

