Pokyn dekana – prevádzka fakulty od 7.9.2020
V nadväznosti na aktuálnu legislatívu a opatrenia vlády SR, na opatrenia a
vyhlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, súvisiacich
s preventívnymi opatreniami ku zníženiu rizika nákazy a šírenia koronavírusu CoV – 19
a v nadväznosti na Príkazy rektora TU 6 a 7/2020, vydávam s účinnosťou od 7.9. 2020 do
odvolania tento POKYN DEKANA, ktorý sa týka všetkých zamestnancov a študentov
fakulty.
Pre vstup do budovy a pobyt v nej záväzne pre všetky osoby platí:
1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné len zamestnancom a študentom bez prejavov
(akéhokoľvek) akútneho respiračného ochorenia (vrátanie zvýšenej teploty nad 37,0 C).
Teplota bude každému zmeraná vrátnikom pri vstupe do budovy. Dezinfekcia rúk je
povinná pre každého pri vstupe do budovy.
2. Vstup do budovy a pohyb po budove je možný len s rúškom alebo s ochranným štítom
(ochranný štít zabezpečila fakulta pre všetkých pedagogických zamestnancov
a pracovníkov študijného odd.)
3. Pri prvom vstupe po dovolenkovom období (v prípade, že ste už nastúpili, obratom) sú
zamestnanci povinní odovzdať vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník - Čestné
vyhlásenie zamestnanca (uvedené v prílohe) príslušnej sekretárke katedry (alebo u THP
pracovníkov Vášmu nadriadenému). Archiváciu všetkých týchto dokumentov finálne
zabezpečí personálny odbor fakulty - Mgr. M. Bařinová.
4. Všetci sú povinní pri pohybe v budove prísne dodržiavať vždy v tom čase aktuálne
platné opatrenia hlavného hygienika SR.
5. V súlade s hygienickými opatreniami je nutné zabezpečiť dostatočné a pribežné
vetranie vo všetkých miestnostiach budov fakulty – kancelárie, výučbové priestory...
6. Je nutné zabezpečiť opakované upratovanie budovy a priebežnú zvýšenú dezinfekciu
v budove fakulty.
7. Je žiaduce regulovať prítomnosť na pracovisku u zamestnancov z vekovo rizikovej
skupiny 65+ a zamestnancov chronicky chorých akéhokoľvek veku len na nevyhnutne
potrebný čas (podľa možností, a po dohode s vedúcou katedry, preferencia práce typu
home office a distančnej výuky študentov).
8. Zamestnanec, u ktorého nastane povinnosť zostať v karanténe preto, že bol v kontakte
s chorou osobou, IHNEĎ túto skutočnosť oznámi e.mailom sekretariátu svoje katedry
(pedagóg), alebo (THP) svojmu najbližšiemu nadriadenému.
9. Výučba:
- Výučba sa uskutočňuje v prezenčnej forme (resp. podľa schválenej akreditácie
predmetu), alebo aktuálne - po dohode vyučujúceho s vedúcou katedry a so
študentmi - vo forme distančnej
- Pri prezenčnej forme výučby sú prísne dodržiavané aktuálne protiepidemické
nariadenia vlády, hl. hygienika, rektora TU apod.
- Pri prezenčnej výučbe sú vždy vyhotovené prezenčné listiny prítomných študentov
(dostačuje ich čitateľný rukou písaný zoznam: meno, priezvisko + číslo mobilu)archivujú ich sekretariáty katedier (pre ev. dohľadanie kontaktov)
- Študenti sedia v učebne v maximálne možných odstupoch od seba, v radách za
sebou šachovnicovo.
- Vzdialenosť medzi študentom a pedagógom je minimálne 2 metre.
- Vždy po max. 2 hodinách výučby sa vykoná intenzívne vetranie miestnosti, počas
ktorého je výučbová miestnosť prázdna.

-

Ako základný spôsob komunikácie medzi študentom a fakultou je elektronická
pošta, a to výlučne na adresách @truni.sk a @tvu.sk, na súkromné servery fakulta
neodpovedá.

Cieľom
je v maximálnej možnej miere zabezpečiť „normálnu“ prevádzku fakulty
ako v oblasti výučby, tak v oblasti VVČ - pri prísnom a presnom
rešpektovaniu a dodržiavaniu vyhlásených aktuálnych opatrení podľa
priebehu infekcie COVID-19.
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