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Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia žiakov v súvislosti s COVID - 19
Ø Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené
na princípe R.O.R. - Rúško, Odstup, Ruky.
Ø Rúško - je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

Odstup - je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie
skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.
Ruky - sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.
Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a
minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.
Ø V priestoroch školy sú všetci povinní dodržiavať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) v
zmysle pokynov jednotlivých fáz
Ø Používanie rúšok alebo inej formy ochranného prekrytia tváre (respirátor, šál, šatka) je v
interiéri školy pre všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov povinné, pokiaľ to
vyučovací proces umožňuje (spev, dychové nástroje)
Ø Škola zabezpečí dostatočné množstvo dezinfekčného prostriedku na ruky pri vstupe do
budovy na vhodne zvolenom mieste
Ø Pri ceste do/zo školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi
príslušného RÚVZ.
Ø Zákonní zástupcovia alebo sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy sami
nepohybujú.
Ø Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba môže vstúpiť do budovy školy iba v prípade,
že mu bola po predchádzajúcom schválení udelená výnimka riaditeľkou školy pre vstup
do budovy a so sprievodom zamestnanca školy. Vstupujúca osoba je povinná prejsť
dezinfekciou rúk.
Ø Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení
pri príchode žiaka do základnej umeleckej školy a pri odchode žiaka zo základnej umeleckej
školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Ø Základná umelecká škola zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred budovou školy, ale i
vo vnútorných priestoroch tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami
Ø Základná umelecká škola vytvorí také podmienky, aby nedochádzalo k nadbytočnému
zhromažďovaniu osôb v spoločných priestoroch (vchod, vrátnica, foajé, toalety, koncertná
sála).
Ø V miestnostiach, v ktorých prebieha vyučovanie, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie,
minimálne však po každom skončení individuálnej výučby konkrétneho žiaka alebo skupiny.
Ø Pedagógovia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri
kašľaní a kýchaní.
Ø Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri likvidácii odpadov,
dezinfekcii atď.
Ø Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami
(obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sa nepoužívajú.
V sociálnych zariadeniach sú zavesené pokyny k správnemu umývaniu rúk na základe
hygienicko – epidemiologických nariadení.
Ø V priestoroch školy sa nepoužívajú klimatické zariadenia, vykurovacie zariadenia
s ventilátorom ani ventilátory.
Ø Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne trikrát denne a podľa potreby.
Na každom sociálnom zariadení je umiestnená evidencia časového harmonogramu
upratovania.
Ø Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania
a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a
predmetov.
Ø Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a
odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva raz denne.
Ø Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť
veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná dvakrát denne (viď. Harmonogram
upratovania).
Ø Dezinfekcia dotykových plôch školských hudobných nástrojov (ktoré používa žiak pri výučbe
v škole a po hodine v škole zostávajú) sa musí vykonať po každom skončení individuálnej
výučby konkrétneho žiaka, v dostatočnom časovom predstihu pred ich využitím iným žiakom.
Ø V jednotlivých, miestnostiach školy sú zabezpečené smetné koše bez nutného fyzického
kontaktu rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

Ø Žiaci/zákonní zástupcovia aj zamestnanci môžu DOBROVOĽNE predložiť:

•

Písomné „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ predkladá žiak, alebo zákonný zástupca v
zelených okresoch DOBROVOĽNE, na základe odporúčania ministerstva v záujme
ochrany zdravia na škole.

• Písomné „Oznámenie o výnimke z karantény“ za účelom zachovania prezenčnej
výučby pri zabezpečení bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach
vďaka výnimke v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.
239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k
izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do
úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.
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