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POKYN DEKANA Č. 9
UVOLNENIE OPATRENÍ ZAVEDENÝCH
K ZNÍŽENIU RIZIKA NÁKAZY COVID-19 SPÔSOBENEJ KORONAVÍRUSOM
I.
V súlade s priaznivou epidemiologickou situáciou na území Slovenskej republiky a v okolitých krajinách,
v súvislosti s vydaným príkazom rektora PR/TUKE/12/20 a na základe analýzy a konzultácií s relevantnými
expertnými autoritami
s účinnosťou od pondelka 08.06.2020
1. Zrušujem všetky doterajšie pokyny dekana týkajúce sa zníženia rizika nákazy COVID-19 a to:
PD/FMMR/01/20, PD/FMMR/02/20, PD/FMMR/03/20, PD/FMMR/04/20 a PD/FMMR/05/20.
2. Nariaďujem pokračovať vo vzdelávacom procese v I. II a III. stupni v súlade s nariadeniami a odporúčaniami
uvedenými v PR/TUKE/08/20.
3. Nariaďujem oboznámiť sa s príkazom rektora č. PR/TUKE/12/20, dodržiavať všetky v ňom uvedené
nariadenia a odporúčania, ktoré je potrebné primerane aplikovať na podmienky fakulty, najmä:
a) Naďalej dodržiavať všetky hygienické a protiepidemiologické opatrenia a usmernenia, ktoré sú
pravidelne aktualizované Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky a ktoré súvisia s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami na pracovisku v
súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19.
b) Sledovať a dodržiavať aktuálne vyhlásenia Úradu vlády Slovenskej republiky, odporúčania Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky a opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky v záležitostiach týkajúcich sa:
b1) ubytovania a stravovania študentov a zamestnancov TUKE,
b2) činností súvisiacich so vzdelávaním, vedou a výskumom,
b3) prevádzky športovísk, rekreačných zariadení a krátkodobých prenájmov,
b4) zahraničných pracovných ciest,
b5) prijímania študentov a pracovníkov zo zahraničia,
b6) organizovania hromadných podujatí na akademickej pôde TUKE.
4. Nariaďujem všetkým zamestnancom fakulty obvyklú riadnu prítomnosť na pracovisku a dodržiavanie
pracovnej doby.
5. Nariaďujem všetkým zamestnancom vyčerpať dovolenku za rok 2019 najneskôr do 30.06.2020.
II.
Záverečné ustanovenia
Tento pokyn dekana nadobúda platnosť a účinnosť dňom 08.06.2020.

