Порядок дій для студентів, які прибувають до УПЙШ
1. Студенти з країн високого ризику відповідно до списку УВЗ СР
( https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 ), які перебували в країнах високого
ризику протягом останніх 14 днів, та іноземні студенти з інших країн, які
протягом останніх 14 днів перебували в країнах ризику
Студент зобов’язаний заздалегідь повідомити навчальний відділ факультету / інституту
та керівництво студентських гуртожитків про прибуття до Словаччини, при цьому йому
назчається точна дата прибуття до гуртожитку респ. вступу до карантинного
закладу УПЙШ, яку він зобов’язаний дотримувати. Для цілей наступного контакту
студент залишить свій номер мобільного телефону та електронну пошту. Згодом йому
призначать дату прибуття до УПЙШ та карантинний інтернат, в якому він відбуватиме
карантин. Місця для карантину - згідно з графіком ШД на Попрадській 66, заклад
розміщення Космальт, Кисуцька 16, Кошице та заклад розміщення Пражська 2, Кошице.
Перш ніж прибути до Словаччини, студент у рідній країні здає тест RT PCR SARS
COV-2. Після прибуття до Словаччини, після перетину державного кордону він
зареєструється на веб-сайті UVZ SR, де заповнить анкету на перебування в карантині
- https://korona.gov.sk/en/ehranica/.
Після прибуття до карантинного закладу студент отримає ключі від кімнати, в якій
перебуватиме карантин.Під час карантину студент не може залишати зарезервовані
зони карантину, крім необхідного медикаментозного лікування, про яке він повідомить на
контактний телефон +421 948 283 203. Харчування може бути надано індивідуально
службою доставки або за погодженням з ШД УПЙШ (лише за адресою ŠD Popradská 66).
У разі виникнення будь-яких труднощів - особливо інфекцій верхніх дихальних шляхів,
лихоманки, розладів смаку та нюху, головних болів, проблем із травленням, зверніться
до інфолінії UPJŠ за тел. +421 948 283 203 або електронною поштою coronavirus@upjs.sk. Тривалість карантину в призначеному місці встановлюється не менше 5
днів. Якщо у студента є індивідуальне житло, він виконує карантин, по можливості в місці
тимчасового проживання. Умовою є можливість дотримання карантинних заходів.
Тривалість карантину встановлюється не менше 5 днів. Найперше через 5 днів у
студента в карантині проводиться повторний тест на RT PCR SARS COV-2 у лабораторії
Medirex, a.s. або в лабораторії ЛФ УПЙШ (іноземні студенти ЛФ УПЙШ - згідно графіку).
Проведення RT PCR-тесту SARS COV-2 є безкоштовним для студента УПЙШ. Місце та
час збору буде повідомлено студенту на контактний тел. номер, при чому він повинен
дотримуватись вказівок, які отримає. Транспорт буде забезпечуватися через УПЙШ. У
випадку, якщо на один день заплановано більше 20 тестів PCR на SARS COV-2 RT, збір
може бути проведений на місці карантинного закладу працівниками Medirex a.s.
Студенти медичного факультету УПЙШ, згідно з інструкціями, матимуть тестуваня у
мобільному пункті збору в UNLP за адресою: Растиславова 43 у Кошицях. Після
виконання тесту RT PCR студент отримає результати тестування з лабораторії на
контактний мобільний телефон, які також можуть бути надіслані на контактний email,
який він зазначить. Студент повинен зберігати результат тесту в мобільному телефоні,
при чому завжди пред'явить негативний тест при вступі до будь якого закладу УПЙШ,
включаючи навчальний відділ та викладачів окремих предметів.

У разі позитивності тесту RT PCR SARS COV-2 студент залишається в карантині, при
чому на підставі стану здоров'я йому призначаються нові правила, які студент
зобов'язаний дотримувати.

2. Словацькі студенти, які перебували протягом останніх 14 днів в країнах
ризику
Після прибуття до Словаччини через державний кордон студент реєструється на вебсайті UVZ SR, де заповнює анкету на перебування в карантині https://korona.gov.sk/ehranica/. Якщо це можливо, студент проходить карантинне
перебування вдома не менше 5 днів, причому найскоріше після 5 днів тест RT PCR SARS
COV-2 виконується за місцем проживання (або в іншому призначеному місці) . Після
в'їзду на територію Словацької Республіки студент повідомить про цей факт на
навчальному відділенні відповідного факультету / інституту. Після проходження тесту RT
PCR SARS COV-2 у разі негативу пред'являє його на навчальному відділенні
відповідного факультету / інституту та викладачам окремих предметів.
У разі позитивності тесту RT PCR SARS COV-2 студент залишається в карантині, тоді
як на підставі стану здоров'я йому призначаються наступні правила, які студент
зобов'язаний дотримувати.

3. Іноземні студенти з інших країн, які не віднесені до групи ризику
Не потрібно проводити тест RT-PCR до приїзду в Словаччину, якщо внутрішні правила
відповідного факультету не встановлюють іншого. Усі іноземні студенти медичного
факультету УПЙШ зобов'язані пройти тест RT PCR SARS COV-2 до початку викладання.
Однак тест RT PCR SARS COV-2 рекомендується застосовувати іноземним студентам
інших факультетів УПЙШ, особливо якщо студент проживає в районі з більш високим
рівнем захворюваності на COVID-19 у певній країні (у зоні ризику даної країни). Якщо у
студента виникають симптоми - особливо інфекції верхніх дихальних шляхів, лихоманка,
розлади смаку та нюху, головні болі, проблеми з травленням, зверніться до інфолінії
УПЙШ за тел. +421 948 283 203 або електронною поштою на адресуcorona-virus@upjs.sk,
а потім дотримуйтесь інструкцій, які отримаєте. Якщо потрібен карантин, він буде
завершений за тих же умов, що і в пункті 1.
Детальні дані щодо процедури тестування іноземних студентів медичного факультету
УПЙШ, необхідні через специфіку навчання, яка пов’язана з перебуванням у медичних
закладах, наведені на веб-сайті медичного факультету УПЙШ https://www.upjs.sk/public/media/23463/COVID19%20testing%20guidelines%20AY%202020-21.pdf

