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S prihliadnutím na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemickú situáciu v súvislosti s pandémiou 

ochorenia COVID-19, v záujme udržania verejného zdravia, vydávam v súlade s čl. 22 ods. 2 

písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) v platnom znení a 

v súlade s Príkazom rektora Univerzity Komenského v Bratislave (UK) č. 16/2021 tieto 

 

Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky na zimný semester akademického 

roka 2021/2022 

 

1. Oddelenie prevádzky zabezpečí pri každom vstupe do jednotlivých objektov a pri 

vstupe na pracoviská dávkovače na dezinfekciu rúk a priebežné dopĺňanie dávkovačov 

dezinfekčnými prostriedkami s virucídnym účinkom. 

2. Pracoviská sú povinné zabezpečiť dôkladné čistenie priestorov (čistiace a dezinfekčné 

prostriedky na dezinfekciu priestorov si zabezpečujú pracoviská), pričom interval 

čistenia priestorov: 

- so zvýšeným rizikom prenosu infekcie (napr. toalety, sprchy, denné miestnosti) 

a priestorov s vysokou frekvenciou osôb sa stanovuje minimálne 2x denne, 

- bez zvýšeného rizika prenosu infekcie sa stanovuje minimálne 1x denne,  

s osobitným dôrazom na čistenie a dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných 

prístrojov, nástrojov, pomôcok. 

3. Pracoviská zabezpečia vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom 

a papierovými utierkami; za vybavenie spoločných hygienických zariadení zodpovedá 

Oddelenie prevádzky. 

4. Vedúci pracovísk zabezpečia, aby sa na všetkých pracoviskách, pokiaľ to stavebno-

technické a prevádzkové podmienky umožňujú, často a intenzívne vetralo, prednostne 

prirodzeným vetraním. 

5. Vedúci pracovísk: 

➢ sú povinní zabezpečiť, aby vo všetkých vnútorných priestoroch príslušných 

pracovísk, zamestnanci dodržiavali všeobecnú zásadu R-O-R (respirátor/rúško-

odstup-ruky);  

➢ overujú na svojich pracoviskách dodržiavanie platných opatrení prijatých verejnými 

autoritami; 

➢ priebežne upozorňujú zamestnancov, aby v prípade, ak majú niektorý z príznakov 

ochorenia COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla 

strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest alebo tráviaceho 

systému), nevstupovali na pracovisko, ale zostali doma a kontaktovali telefonicky 

svojho všeobecného lekára. 

6. Nákup potrebných OOPP súvisiacich s ochranou pred ochorením COVID-19 (napr. 

rúška, filtre, ochranné štíty tváre) bude pre zamestnancov, prípadne aj študentov JLF 

UK priebežne zabezpečovať Oddelenie prevádzky. 

7. Oddelenie prevádzky a ÚIT zodpovedajú za nastavenie elektronických prístupových 

systémov (t.j. vstupov  zamestnancov, študentov, prípadne cudzích osôb do objektov) 
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podľa pokynov dekanky fakulty alebo tajomníčky fakulty, a to s ohľadom na aktuálnu 

epidemickú situáciu. 

8. Oddelenie prevádzky zodpovedá za tlač a viditeľné označenie všetkých vstupov do 

vnútorných priestorov JLF UK infografikou a oznamami o povinnosti dodržiavať 

aktuálne platné hygienické, bezpečnostné a protiepidemické opatrenia, a to 

v slovenskom aj anglickom jazyku; pracoviskám sa odporúča doplniť označenie 

vnútorných priestorov podľa potreby. 

9. Pri organizovaní aktivít s hromadnou účasťou sa postupuje v súlade s platnými 

vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. 

10. Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší platnosť a účinnosť 

vnútorného predpisu č. 20/2021 Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky 

súvisiacimi s epidemiologickou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19. 

11. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25. augusta 2021. 

 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka JLF UK 

 

 


