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V súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a po
prerokovaní na Vedení Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine dňa 21. septembra 2020
vydávam tento vnútorný predpis
ALERT (výstražný) systém Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine
po dobu trvania pandémie COVID-19
(ďalej „ALERT“)
ALERT:
• Stanovuje základné prevádzkové podmienky, protiepidemické opatrenia a odporúčania pre
JLF UK počas trvania pandémie COVID-19.
• Rešpektuje aktuálne platné usmernenia a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej
len „ÚVZ SR“).
• Podlieha pravidelnej aktualizácii.
• V súlade so zmenou epidemiologickej situácie na JLF UK (vznik ochorení u študentov
a zamestnancov - sporadické prípady, klastre ) spolupracuje s miestne príslušným RÚVZ so
sídlom v Martine na jej riešení.
• Súčasťou výstražného systému je aj Permanentný monitorovací a koordinačný tím
(PMaKT), ktorý monitoruje zmeny epidemiologickej situácie na JLF UK a vysokoškolských
internátoch a koordinuje manažment a návrh ďalších opatrení.
• Výstražný systém je založený na troch úrovniach, ktoré charakterizujú situáciu na JLF UK
a vysokoškolských internátoch:
o ZELENÁ FÁZA:
▪ bez chorých osôb (študentov, zamestnancov) s pozitívnym testom na COVID19 a podozrivých z ochorenia,
o ORANŽOVÁ FÁZA:
▪ medzi študentami alebo zamestnancami je podozrenie/podozrenia na
ochorenie COVID-19,
o ČERVENÁ FÁZA:
▪ výskyt potvrdených ochorení na COVID-19 u študentov alebo zamestnancov.
• V zmysle manuálu a semaforu pre VŠ zavádza JLF UK jednotlivé opatrenia a fázy aj pre
všetky iné právnické osoby, ktoré poskytujú svoje služby pre študentov a zamestnancov
v priestoroch JLF UK (napr. FSEV, bufet University Cafe, práčovňa).
• Pri epidemiologickom vyšetrovaní a zabezpečovaní protiepidemických opatrení JLF UK:
o poskytuje plnú súčinnosť RÚVZ Martin,
o poskytne zoznamy študentov, pedagógov, ev. i ďalších úzkych kontaktov – ich
mailovú adresu, telefónne číslo, adresu tých, ktorí boli zahrnutí do úzkych kontaktov
chorého študenta/pedagóga/ev. iného zamestnanca.
• JLF UK poskytne študentom:
o kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých môžu fakultu informovať, že sú
v karanténe, podozriví z ochorenia alebo majú pozitívny výsledok testovania na
COVID-19,
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informácie, že:
▪ pri podozrení z ochorenia študent alebo zamestnanec kontaktuje telefonicky
svojho všeobecného lekára pre dospelých (VLD) alebo všeobecného lekára
pre deti a dorast (VLDD) a postupuje podľa jeho pokynov,
▪ študent sa z účasti na prezenčnej výučbe ospravedlní prostredníctvom
Študijného oddelenia –
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/kontakt/
Študenti a zamestnanci JLF UK hlásia svoje ochorenie, podozrenie z ochorenia a nariadenie
karantény nasledovne:
➢ zamestnanci na Referát personálnej práce, email: alena.chmurna@jfmed.uniba.sk;
tel. 0421 43 2633 320
➢ študenti na Študijné oddelenie príslušnej referentke –
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/kontakt/
Pri podozrení na ochorenie študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho
VLD/VLDD a postupuje podľa jeho pokynov.
Z účasti na vzdelávaní je študent ospravedlnený.
Formu výučby, resp. náhrady určí garant predmetu/vyučujúci pedagóg.
o

•

•
•
•

Permanentný monitorovací a koordinačný tím:
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
Ing. Ľubica Červeňová
prof. MUDr. Erika Halašová, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Mgr. Miloš Hrabovský
prof. Mgr. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.
MUDr. Denisa Osinová, PhD.
PhDr. Jana Seryjová
Jaroslava Stoláriková
Ing. Janka Trimajová
MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH
Cieľ:
• kontinuálne monitorovanie aktuálnej epidemiologickej situácie na národnej, regionálnej
a lokálnej úrovni,
• každodenné hlásenie pozitívnych prípadov (chorí, podozriví z ochorenia) z radov študentov
a zamestnancov JLF UK,
• manažment výskytu ochorení COVID-19 u študentov a zamestnancov JLF UK v súčinnosti
s RÚVZ Martin,,
• spolupráca s RUVZ pri vyhľadávaní a evidencii osôb,
• návrh ďalších opatrení na obmedzenie a prerušenie šírenia pôvodcu nákazy na JLF UK,
• koordinácia spolupráce s miestne príslušným RÚVZ so sídlom v Martine,
Strana 3 z 8

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
ALERT (výstražný) systém Jesseniove lekárskej fakulty UK
v Martine po dobu trvania pandémie COVID-19

Int. dok. č.:
VP 36/2020
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

ZELENÁ FÁZA:
• Dodržiavanie základných opatrení a odporúčaní na minimalizáciu rizika infikovania sa
a šírenia pôvodcu nákazy na pôde JLF UK a vysokoškolských internátoch.
• Iné právnické osoby, ktoré poskytujú svoje služby pre študentov a zamestnancov
v priestoroch JLF UK, sa riadia aktuálnymi usmerneniami a nariadenými opatreniami ÚVZ
SR alebo RÚVZ so sídlom v Martine (napr. FSEV, bufet University Cafe, práčovňa)
• Informovanie študentov a zamestnancov JLF UK o realizovaných opatreniach.
• Zváženie podujatí, ktoré nie sú nevyhnutné pre činnosť JLF UK.
Zelená fáza

Pri vstupe

Študenti

ROR

Vysokoškolskí
učitelia

Ostatní
zamestnanci
Vysoká škola

Rúška

Odstupy

V interiéri,
okrem
prípadov
určených VŠ

Udržiavajú
odstup,
v prípade
väčších skupín
nad 50
študentov sa
využije
najviac
polovica
kapacity
miestnosti

V interiéri,
okrem
Udržiavajú
prípadov
odstup,
určených VŠ, osobitne počas
alebo použitie vzdelávania
štítu
Podľa
Udržiavajú
opatrení ÚVZ
odstup
SR
Zabezpečuje informovanosť, čistenie priestorov
(najmenej jedenkrát denne) a dezinfekčné
prostriedky pri vstupe a v sociálnych
zariadeniach

Pri príznakoch
COVID-19

Čo najskoršie
opustenie VŠ
a v prípade potreby
telefonické
kontaktovanie svojho
lekára/VŠ za účelom
určenia ďalšieho
postupu

Poskytnutie
kontaktných údajov
pre informácie od
študenta/zamestnanca

Pedagogický
proces
a prevádzka

Štandardné
pravidlá pre
účasť,
využívať aj
dištančné
metódy

Umožniť
elektronické
vybavenie
žiadosti, ak je
to možné

Pri podozrení na ochorenie
• Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti
a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov JLF
UK, vrátane jej súčastí!
• Ak sa u študenta alebo zamestnanca vysokej školy objavia príznaky nákazy COVID – 19
v priebehu účasti na vzdelávacích aktivitách alebo pracovného dňa, bezodkladne opustí
školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Študent alebo zamestnanec vykonáva
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ďalšie opatrenia podľa inštrukcií svojho ošetrujúceho lekára (po telefonickom dohovore),
v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 informuje o svojom stave určeným spôsobom
vysokú školu.
V prípade študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID-19 sa riadi škola
alebo konkrétne pracovisko usmerneniami pre ORANŽOVÚ FÁZU.

ORANŽOVÁ FÁZA:
• Vyhlasuje sa pre JLF UK ako celku alebo len jej súčasť (pracovisko, časť pracoviska) na
základe dostupných informácií o podozrení z ochorenia u študenta alebo zamestnanca
fakulty, alebo v prípade nariadenia RÚVZ Martin.
• Podozrenie z ochorenia u študenta alebo zamestnanca určuje jedine RÚVZ alebo jeho
ošetrujúci lekár.
• Študent alebo zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť JLF UK prostredníctvom
Referátu personálnej práce, resp. Študijného oddelenia, že je podozrivý z nákazy (indikácia
VLD/VLDD, ev. epidemiológ RÚVZ).
• JLF UK následne postupuje podľa krokov uvedených v semafore VŠ pre oranžovú fázu
a čaká na pokyny z RÚVZ Martin.
Študent podozrivý z ochorenia:
• Študent je vylúčený z prezenčnej formy výučby do výsledkov PCR testov alebo usmernenia
RÚVZ Martin.
• Z prezenčnej výučby sú vylúčené aj úzke kontakty postihnutého študenta (napr. študenti
z rovnakej študijnej skupiny alebo študijných skupín, ktoré mali spoločnú výučbu). Výučba
u nich pokračuje dištančnou formou, ak to charakter predmetu umožňuje alebo v náhradnom
termíne.
• Výsledok PCR testu:
o NEGATÍVNY:
• obnoví sa prezenčná výučba úzkych kontaktov,
• študenti a zamestnanci sú informovaní o podmienkach návratu k prezenčnej
výučbe ak:
• nezaznamenali u seba klinické príznaky COVID-19,
• neboli v kontakte s ďalšou chorou osobou alebo podozrivou
z ochorenia, neboli posledných 14 dní v oblasti so zvýšeným rizikom
nákazy a pod.),
• študenta podozrivého z ochorenia manažuje RÚVZ:
• študent je vylúčený z prezenčnej výučby do výsledkov jeho PCR
testu alebo usmernenia RÚVZ a svojho VLD. Z prezenčnej výučby
sa vylúčia aj úzke kontakty študenta (napr. členovia rovnakej
študijnej skupiny). Výučba u nich pokračuje dištančnou metódou, ak
to charakter predmetu umožňuje alebo v náhradnom termíne.
o POZITÍVNY:
• všetky vylúčené kontakty ostávajú mimo prezenčnej výučby,
Strana 5 z 8

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
ALERT (výstražný) systém Jesseniove lekárskej fakulty UK
v Martine po dobu trvania pandémie COVID-19

•
•
•
•
•

Int. dok. č.:
VP 36/2020
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

ak nebola vylúčená z prezenčnej výučby celá študijná skupina (napr. boli
vylúčené len spolubývajúce osoby na internáte), preruší sa prezenčná výučba
pre celú študijnú skupinu,
manažment týchto úzkych kontaktov je kompetencii RÚVZ Martin,
ďalší postup sa dohodne s RÚVZ Martin,
pri epidemiologickom vyšetrovaní a zabezpečovaní ďalších nariadených
opatrení miestne príslušným RÚVZ Martin poskytuje JLF UK plnú
súčinnosť.
ak sa potvrdí viac pozitívnych študentov a zamestnancov v epidemiologickej
súvislosti, prechádza sa do ČERVENEJ FÁZY.

Zamestnanec podozrivý z ochorenia:
• Zamestnanec podozrivý z ochorenia zostáva v domácej izolácii.
• Jeho úzke kontakty sú fyzicky vylúčené z pracoviska do výsledkov jeho PCR testu alebo
podľa usmernenia RÚVZ Martin.
• Ak sa jedná o VŠ učiteľa a jeho zdravotný stav to dovoľuje, pokračuje v dištančnej výučbe.
• Výsledok PCR testu:
o NEGATÍVNY:
▪ vylúčené úzke kontakty sa vracajú do pracovného procesu,
▪ zamestnanec s podozrením na ochorenie sa riadi pokynmi svojho VLD
a RÚVZ Martin, ktorí rozhodnú o jeho návrate do pracovného procesu,
o POZITÍVNY:
▪ informuje o tejto skutočnosti zamestnávateľa,
▪ manažment týchto úzkych kontaktov je kompetencii RÚVZ Martin,
▪ v prípade zamestnanca stravovacieho zariadenia sa zariadenie uzatvorí do
určenia ďalšieho postupu RÚVZ Martin,
▪ prechádza sa do ČERVENEJ FÁZY v zmysle semaforu pre VŠ..

Oranžová fáza

Študenti

Pri vstupe

ROR

Rúška

Odstupy

Pri príznakoch
COVID-19

Opatrenia zelenej fázy + opatrenia nad rámec
Udržiavajú
odstup,
v prípade
väčších skupín Izolácia podozrivého
V interiéri,
nad 50
a úzkych kontaktov
okrem
študentov sa
do doby určenej
prípadov
využije
RÚVZ alebo
určených VŠ
najviac
všeobecným lekárom
polovica
kapacity
miestnosti

Pedagogický
proces
a prevádzka
Prednášky
a praktická
výučba
prebiehajú
prezenčnou
a dištančnou
metódou,
u osôb
v izolácii
dištančnou
metódou
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Vysokoškolskí
učitelia
Ostatní
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Povinné
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štít v interiéri
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Udržiavajú
odstup,
osobitne počas
vzdelávania

Podľa
Udržiavajú
opatrení ÚVZ
odstup
SR
Dôkladné čistenie priestorov aspoň dvakrát denne, dezinfekcia k dispozícii v uzlových
bodoch (schodište, výťahy, vstupy), dezinfekcia dotykových plôch minimálne 3x denne

ČERVENÁ FÁZA:
• Viac ako 2 potvrdené prípady bez epidemiologickej súvislosti (študenti a/alebo
zamestnanci fakulty alebo jej súčastí).
Potvrdené ochorenie COVID-19 u študenta:
• Dva a viac prípadov pozitívnych študentov – zvážiť zatvorenie predmetnej budovy/ fakulty.
• Prerušenie výučby v študijných skupinách s pozitívnymi študentami, z procesu výučby sa
vylúčia úzke kontakty.
• Priestory, v ktorých sa realizovala výučba, sa vylúčia z používania až do vykonania
dezinfekcie.
• Dezinfekcia priestorov v zmysle platného usmernenia ÚVZ SR, kde sa pozitívni študenti
zdržiavali 48 hodín pred odberom vzorky na PCR test.
• Ďalej sa postupuje v zmysle usmernenia RÚVZ Martin.
• V prípade objavenie sa klinických príznakov počas vylúčenia z výučby, študent telefonicky
kontaktuje svojho VLD/VLDD, ktorý manažuje liečbu.
• Po ukončení epidemiologického vyšetrovania RÚVZ Martin sa JLF UK vráti do zelenej fázy,
ak z odporúčaní a pokynov nevyplýva potreba ponechania červenej alebo oranžovej fázy.
Potvrdené ochorenie COVID-19 u zamestnanca:
• Vyradenie z pedagogického/iného pracovného procesu chorého i úzke kontakty.
• Dezinfekcia priestorov v zmysle platného usmernenia ÚVZ SR, kde sa pozitívni zamestnanci
zdržiavali 48 hodín pred odberom vzorky na PCR test.
• V prípade objavenie sa klinických príznakov počas vylúčenia z pracovného procesu,
zamestnanec telefonicky kontaktuje svojho VLD/VLDD, ktorý manažuje liečbu.
• Realizácia ďalších opatrení a usmernení na základe odporúčaní Permanentného
a koordinačného tímu JLF UK.
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Červená fáza

Pri vstupe

Študenti

ROR
Vysokoškolskí
učitelia

Ostatní
zamestnanci
Vysoká škola

Rúška

Odstupy

Pri príznakoch
COVID-19

Opatrenia oranžovej fázy + opatrenia nad rámec
Udržiavajú
odstup,
v prípade
väčších skupín
V interiéri,
nad 50
okrem
študentov sa
prípadov
využije
určených VŠ
Izolácia potvrdených
najviac
prípadov a ich
polovica
úzkych kontaktov do
kapacity
doby určenej RÚVZ
miestnosti
alebo všeobecným
Udržiavajú
Povinné
lekárom
odstup,
rúško alebo
osobitne počas
štít v interiéri
vzdelávania
Podľa
opatrení ÚVZ
SR
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Pedagogický
proces
a prevádzka

Prerušenie
prezenčného
vzdelávania
pre určené
skupiny
študentov
a učiteľov a jej
nahradenie
dištančným
vzdelávaním

Udržiavajú
odstup

Podľa
usmernenia
vysokej školy
Zvýšená dezinfekcia určených priestorov, prípadne ich dočasné uzatvorenie

Po dobu trvania potreby dodržiavania protiepidemických opatrení, sa organizácia a podmienky
prevádzky Vysokoškolského internátu JLF UK v Martine pre akademický rok 2020/2021 riadia
podľa manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, link:
https://www.minedu.sk/data/att/17368.pdf.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka fakulty

Strana 8 z 8

