Pokyn dekana TF TU
V nadväznosti na aktuálnu legislatívu , opatrenia Úradu verejného
zdravotníctva, hlavného hygienika SR a príkaz rektora TU, vydávam
s účinnosťou od 11.9.2020 „Pokyn dekana“
Prevádzka budovy:
1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné len pre zamestnancov
a študentov bez prejavov akútneho respiračného ochorenia, teplota bude
od 21.9.2020 (začiatok zimného semestra) zmeraná každému pri vstupe
do budovy.
2. Vstup a pohyb v budove je možný len s rúškom prekrývajúcim dýchacie
cesty. Okrem toho sú pre pedagógov, zamestnancov študijného oddelenia
a knižnice zabezpečené ochranné štíty. Každý je povinný si pri vstupe
dezinfikovať ruky pripravenou dezinfekciou na vrátnici a v triedach.
3. Pri prvom vstupe po dovolenkovom období ste povinní odovzdať vyplnený
a podpísaný zdravotný dotazník Čestné vyhlásenie zamestnanca (uvedené
v prílohe) sekretárke dekana.
4. V súlade s hygienickými opatreniami je nutné zabezpečiť dostatočné
a priebežné vetranie vo všetkých miestnostiach fakulty.
5. Zakazuje sa používanie výťahu, okrem odôvodnených prípadov.
6. V prípade, že by sa u niekoho z Vás prejavili príznaky 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), zakazuje sa Vám vstup do
priestorov fakulty a ukladá sa Vám povinnosť informovať o tomto stave
kontaktnú osobu fakulty, ktorou je p. tajomníčka Ing. Kollárová
Výučba:
1. Výučba sa uskutočňuje v prezenčnej forme, alebo aktuálne po dohode
s vyučujúcim vo forme distančnej.
2. Pri prezenčnej forme sú dodržiavané aktuálne protiepidemické
nariadenia.
3. Pri prezenčnej forme štúdia sú vždy vyhotovené prezenčné listiny
prítomných študentov. Prezenčná listina obsahuje aj telefonický
kontakt na študentov. Prezenčné listiny sa priebežne archivujú na
katedre príslušného pedagóga.

4. Študenti v učebniach sedia v maximálne možných odstupoch.
5. Pedagóg zabezpečí po ukončení max. 2 hodín vyvetranie miestnosti bez
prítomnosti študentov.

9. 9. 2020 v Bratislave

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD.
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