POKYNY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV SOŠE STROPKOV
OD 03.05.2021
Zelená fáza
Zelená fáza nastáva v prípade, že:
a) v škole nie je žiaden podozrivý žiak alebo zamestnanec;
b) v škole je jeden alebo viac žiakov alebo zamestnancov podozrivých z ochorenia na COVID19 (ani jeden žiak/zamestnanec nie je pozitívny).
Žiaka či zamestnanca môže určiť ako podozrivého jedine miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár.
Zákonný zástupca alebo zamestnanec oznámi po indikácii RÚVZ alebo všeobecným lekárom škole, že je u
jeho dieťaťa (v prípade zákonného zástupcu) alebo uňho (v prípade zamestnanca) podozrenie na
ochorenie COVID-19.


Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci strednej školy v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi
žiakmi, žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.



Škola má pre účely izolácie žiaka u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne
iného prenosného ochorenia počas vyučovania vyčlenený priestor s priamym vetraním.



Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce
dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky
prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 9c), prípadne PN vystavené
príslušným lekárom.



Zákonný zástupca žiaka zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí
mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.



Zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní
viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Čestné prehlásenie o
bezinfekčnosti (príloha 8). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa
nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané
všeobecným lekárom pre deti a dorast.



Plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri
po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti
(príloha 10). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu
akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a
dorast.



V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca
bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou
zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym
hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.



V prípade neprítomnosti žiaka v škole z dôvodu:
a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo
všeobecným lekárom)
b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom

predloží zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak pri návrate žiaka do školy
"Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov
všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania
jeho neprítomnosti.


V interiéri školy je povinnosť prekryť horné dýchacie cesty respirátorom. Použitie respirátora možno
nahradiť použitím rúška pre žiakov v škole a pre pedagogických zamestnancov počas výkonu
výchovno-vzdelávacieho procesu (trieda, odborné učebne, laboratória a pod.)



Podozrivý žiak nenavštevuje školu a do usmernenia príslušným RÚVZ, alebo všeobecným lekárom
žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR
testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom. Ak je podozrivý podrobený
RT-PCR testu a výsledok je:
a) negatívny, zákonný zástupca (plnoletý žiak) informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom
spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a
dorast.
b) pozitívny, zákonný zástupca (plnoletý žiak) informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje
miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa
usmernenia tohto materiálu.



Podozrivý zamestnanec nenavštevuje školu, školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ,
alebo všeobecným lekárom zamestnanca (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár),
alebo výsledkov jeho RT-PCR výučba prebieha štandardným spôsobom resp. upraveným spôsobom
(v prípade, že v škola z dôvodu chýbajúceho zamestnanca nemôže zabezpečiť štandardný spôsob
vyučovania, upraví si ho podľa svojich možností). Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok
je:
a) negatívny, informuje zamestnávateľa, vyučovanie pokračuje v štandardnom spôsobe.
Podozrivého manažuje príslušný všeobecný lekár, alebo RÚVZ, ktorí rozhodnú o návrate
zamestnanca do pracovného procesu.
b) pozitívny, informuje zamestnávateľa, situáciu ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo
všeobecný lekár a prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.



V prípade, že u žiaka alebo zamestnanca je potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa
usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.

Oranžová fáza
Oranžová fáza nastáva v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19 u žiaka alebo zamestnanca, či v
prípade nariadenia ÚVZ SR.
Nad rámec opatrení zelenej fázy platí:


Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, vyučovanie v triede sa prerušuje a daný žiak a
jeho úzke kontakty sú vylúčené z vyučovacieho procesu. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia
všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa
uskutoční dezinfekcia.



Ak sa u niektorého zo žiakov vylúčených zo vyučovacieho procesu objavia počas doby domácej
izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného žiaka manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti
alebo miestne príslušné RÚVZ.



Ak sa počas doby izolácie vylúčených žiakov potvrdí v škole ochorenie na COVID-19 u ďalšieho
žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy.



Ak sa potvrdí ochorenie pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca, ten nastupuje na PN
a zo školského procesu sa vylúčia osoby ktoré boli v jeho v úzkom kontakte. V škole sa uskutoční
dezinfekcia.



Ak sa počas doby izolácie vylúčených osôb potvrdí v škole ochorenie na COVID-19 u ďalšieho
zamestnanca, škola postupuje podľa červenej fázy.



U žiakov s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom z dôvodu podozrenia či ochorenia na
COVID-19 škola zváži podľa zdravotného stavu dištančnú formu ich vzdelávania.



Až do prechodu do červenej fázy prebieha okrem vylúčených tried tried organizácia výchovnovzdelávacieho procesu štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne
zabezpečenie školy.



Krúžková činnosť sa nerealizuje.



Telesná a športová výchova sa organizuje v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri
(školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko.

Červená fáza
Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo
zamestnancami, ide o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi alebo
zamestnancami) a po nariadení ÚVZ SR.
Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy, platí:


Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov jednej triedy, vyučovanie v triede sa
prerušuje a daní žiaci a ich úzke kontakty sú vylúčené z vyučovacieho procesu. Žiaci ďalej postupujú
podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa miestne príslušného
RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia.



Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u dvoch a viacej žiakov rôznych tried, vyučovanie v príslušných
triedach sa prerušuje a daní žiaci a ich úzke kontakty sú vylúčené z vyučovacieho procesu. Žiaci ďalej
postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa miestne
príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia.



Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovaným pedagogickým zamestnancom sa neumožňuje
dochádzka do školy a nástup do práce.



Ak sú pozitívne testovaní pedagogickí v kontakte vždy len so žiakmi jednej triedy, prerušuje sa
vyučovanie len u žiakov danej triedy. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia všeobecného lekára,
resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia



V prípade ak pozitívni pedagogickí zamestnanci prichádzajú do kontaktu so žiakmi viacerých tried,
prerušuje sa vyučovanie vo všetkých triedach ich kontaktu, po prípade sa preruší výchovno-

vzdelávací proces v celej škole a zamestnanci ďalej postupujú podľa usmernenia všeobecného
lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční dezinfekcia


V prípade potvrdeného ochorenia u nepedagogických zamestnancov sa zo školského procesu vylúčia
osoby v úzkom kontakte daného zamestnanca. Zamestnanci postupujú podľa usmernenia
všeobecného lekára, resp. RÚVZ, škola podľa miestne príslušného RÚVZ. V škole sa uskutoční
dezinfekcia.

Pre prezenčný spôsob vyučovania platí:


Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter – meranie telesnej teploty pre žiakov a všetkých
zamestnancov školy.



Zamestnanec školy sa nemusí pri vstupe na pracovisko preukázať negatívnym PCR testom alebo
antigénovým testom, ale predkladá vždy v pondelok na začiatku pracovného týždňa
zamestnávateľovi vyplnenú a podpísanú prílohu 9c.



Všetci žiaci a zákonní zástupcovia neplnoletých žiakov sa od 3.5.2021 sa nemusia preukazovať
negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom.



Plnoletý žiak sa nemusí preukazovať negatívnym PCR testom alebo antigénovým testom, ale
predkladá vždy v pondelok na začiatku vyučovacieho týždňa triednemu učiteľovi vyplnenú
a podpísanú prílohu 10.



Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy.



Pedagogický zamestnanec školy používa rúško len počas výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu.
Mimo neho používa respirátor FFP2 alebo KN95 alebo N95.



Nepedagogický zamestnanec školy používa počas prítomnosti na pracovisku respirátor FFP2 alebo
KN95 alebo N95.



Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.



Dezinfekcia rúk musí byť zabezpečená v každej triede a učebni, dielni.

Stropkov 19.04.2021

Ing. Peter Kuľbaga
riaditeľ školy,v.r

Oznamujeme Vám, že od 3.5.2021 sa na našej škole obnovuje štandardné prezenčné vyučovanie pre
všetky ročníky. Pretože dňa 3.5.2021 sa na škole uskutočnia aj prijímacie skúšky do prvých ročníkov,
vyučovanie sa pre 1. a 2. ročníky začne až 4.5.2021. Žiaci tretích ročníkov budú mať 3.5.2021 Odborný
výcvik od 7.30 hod. Podmienky pre vstup do školy sú uvedené v Pokynoch na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia žiakov školy, ktoré sú v prílohe tejto správy.

