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Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia 

COVID-19 v Školskom internáte pri SOŠ 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku v 

Leviciach 
Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných 

tekutín. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú žiaci so závažnými poruchami 

autistického spektra, alebo so stredným a ťažkým mentálnym postihnutím (potvrdenie 

od lekára) 

ŽIAK A ZAMESTNANEC V ŠKOLSKOM INTERNÁTE MUSÍ MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ 

DÝCHACIE CESTY.                                                               

Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú žiaci len vo svojej izbe. 
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Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená  

dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj 

inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov  školského zariadenia. Pri výskyte 

týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.  

Po každom prerušení dochádzky do školského internátu v trvaní 3 a viac po sebe 

nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o 

bezpríznakovosti“ žiaka. 

Návštevník  školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa 

preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka. Vstup do izieb 

a na poschodia Školského internátu je pre všetkých cudzích a neubytovaných 

v školskom internáte  prísne zakázaný. 

Každý žiak a zamestnanec je povinný pri vstupe do budovy vydezinfikovať si ruky. 

Poobedný filter (ranný v škole) sa vykonáva vo všetkých farbách okresov a je pre žiakov 

internátu záväzný. 
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Obsah a formu všetkých vzdelávacích, výchovných a záujmových činností je nutné voliť 

tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

Školský internát má zriadenú izolačnú miestnosť, ktorá slúži na umiestnenie osoby 

s príznakmi ochorenia COVID-19, alebo iného infekčného ochorenia na nevyhnutne 

potrebný čas, pokiaľ bude rodič kontaktovaný a vyzdvihne si dieťa. 

Opatrenia budú aktualizované podľa aktuálneho COVID automatu a ŠKOLSKÉHO 

SEMAFÓFU. 

ZELENÁ FÁZA (školského semafóru) 

 

Pri podozrení na ochorenie u zamestnanca Školského internátu: 

-ak sa objavia príznaky ochorenia u zamestnanca v priebehu jeho pracovného dňa, 

bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase. 

- zamestnanec s podozrením na ochorenie COVID 19 nechodí do práce. 

 



Príloha č. 3 

Verzia 1.0        Dátum: 17.8.2021 

- ak absolvuje RT-PCR test a výsledok je:   

a) negatívny, informuje a pokračuje štandardným spôsobom 

b) pozitívny, informuje zamestnávateľa    a internát prechádza do oranžovej fázy   

podľa školského semaforu. 

- ak neabsolvuje test, nastupuje do karantény podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ 

SR a o ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár. 

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka: 

- žiak s podozrením na ochorenie COVID-19 nenavštevuje internát 14 dní od 

posledného kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19. Ak bol žiak označený ako 

úzky kontakt, do karantény ide len tento žiak a nie jeho spolubývajúci. 

-  ak bol žiak úzky kontakt osoby pozitívnej mimo školy, odporúčame aby absolvoval 

RT-PCR test nariadený regionálnym úradom verejného zdravotníctva, alebo 

všeobecným lekárom pre deti a dorast a minimalizoval riziko prenosu nákazy. 

- Ak žiak s podozrením na ochorenia COVID-19 absolvuje test a výsledok je: 
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o  a) negatívny – rodič informuje internát, žiak pokračuje v karanténe, internát 

funguje štandardným spôsobom 

o  b) pozitívny – rodič informuje internát, žiak pokračuje v izolácii pod dozorom 

všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý rozhoduje o jej ukončení. Internát 

prechádza do oranžovej fázy školského semaforu. 

- V prípade, že žiak s podozrením na ochorenie COVID – 19 neabsolvuje RT-PCR test, 

absolvuje karanténu a o ukončení karantény rozhoduje jeho všeobecný lekár pre 

deti a dorast. Žiak  pri  nástupe do internátu predkladá potvrdenie od lekára. 

 

ORANŽOVÁ FÁZA 

  V prípade, ak je osoba potvrdená na ochorenie COVID-19, bezodkladne oznámi túto 

skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období 2 dní 

predchádzajúcich dňu testovania na ochorenie COVID-19 aj škole, aj školskému 

internátu. Žiaci/zamestnanci internátu u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19, 

prerušia dochádzku do internátu a zamestnania. 
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Osobám v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou sa neumožní dochádzka do 

internátu (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény). 

Ak sa v internáte vyskytne žiak  pozitívny na ochorenie COVID-19, idú do karantény žiaci 

– spolubývajúci  a všetky úzke kontakty.  

Ak sa v internáte vyskytne zamestnanec – vychovávateľ pozitívny na ochorenie COVID-

19, idú do karantény všetky úzke kontakty. 

Ak sa v internáte vyskytne nepedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-

19 tak idú do karantény všetky úzke kontakty. 

Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. 

Osoby, u ktorých bolo potvrdené ochorenie COVID-19 idú do domácej izolácie. Osoby, 

ktoré boli označené ako úzke kontakty, idú do karantény. Domácu izoláciu a karanténu 

nie je možné predčasne ukončiť po obdržaní negatívneho výsledku RT PCR testu. 
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ČERVENÁ FÁZA 

 

Červená fáza – ide o epidemický výskyt medzi žiakmi a vychovávateľmi v školskom 

internáte a po nariadení miestne príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Pri obzvlášť závažných prípadoch, môže regionálny úrad verejného 

zdravotníctva obmedziť prevádzku školského internátu z dôvodu zlej epidemiologickej 

situácie. 

 

V Leviciach, dňa 31.08.2021 

 

________________________                                                        ___________________ 

Mgr. Tímea Graňová                                                                          Ing. Lívia Marčeková 

Vedúca vychovávateľka ŠI                                                                 Riaditeľka školy a ŠI 


