Pokyn dekana študentom a študentkám FZaSP TU
Milé študentky a študenti!
Ako iste všetci viete, stále sa nachádzame v čase koronavirusové epidémie. Je preto
nevyhnutné, pre prevenciu ochorení aj pre zdarný chod výučby dodržiavať pravidlá, určovaná
opatreniami vlády SR, vyhláseniami Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika
SR, Príkazmi rektora TU 6 a 7/2020.
Cieľom je udržať fungovanie výučby a prevenciu ochorení COVID-19. Preto pre vstup
do budov fakulty a pobyt v nich záväzne pre všetkých platí:
1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné len 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. Vstup do budovy a pohyb po budove je možný len s
rúškom
2. Všetci sú povinní pri pohybe v budove prísne dodržiavať vždy v tom čase aktuálne
platné opatrenia hlavného hygienika SR, vlády SR, rektora TU a dekana fakulty.
3. Je nutné, aby študenti trvalo sledovali aktuálnu situáciu epidémie na Slovensku,
sledovali pokyny štátnych orgánov, sledovali webové stránky TU a FZaSP TU.
4. Výučba sa uskutočňuje v prezenčnej forme (resp. podľa schválenej akreditácie
predmetu), alebo aktuálne, podľa potreby, vo forme distančnej
5. Pri prezenčnej forme výučby sú prísne dodržiavané aktuálne protiepidemické nariadenia
vlády, hl. hygienika, rektora TU apod.
6. 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)
7. Študenti sedia v učebne v maximálne možných odstupoch od seba, v radách za sebou
šachovnicovo.
8. Vzdialenosť medzi študentom a pedagógom je minimálne 2 metre.
9. Vždy po max. 2 hodinách výučby sa vykoná intenzívne vetranie miestnosti, počas
ktorého je výučbová miestnosť prázdna.
10. 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.
11. Študent, u ktorého nastane povinnosť zostať v karanténe preto, že bol v kontakte s
chorou osobou, IHNEĎ túto skutočnosť oznámi e.mailom sekretariátu svoje katedry

Cieľom
je v maximálnej možnej miere zabezpečiť „normálnu“ prevádzku fakulty
a prevencia ochorení koronavírusom - pri prísnom a presnom rešpektovaniu
a dodržiavaniu vyhlásených aktuálnych opatrení podľa priebehu epidemie
COVID-19.
V Trnave 3.9.2020
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