Vysoké školy
Akademický rok sa začína 1.9.2020. Začiatok výučbovej časti semestra si určujú jednotlivé vysoké školy.
Prezenčné vzdelávanie sa odporúča v závislosti od jednotlivých fáz dopĺňať alebo nahrádzať využívaním dištančných metód.
Odporúča sa mať pripravené postupy pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie a potreby prerušenia prezenčných
metód vzdelávania v rámci celej vysokej školy.
V priestoroch vysokej školy nosia študenti a zamestnanci rúška.
Neodporúča sa organizovať akademické obrady, spoločenské, či iné aktivity s hromadnou účasťou.
Zásadné pravidlá
Pri podozrení na ochorenie, študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho lekára a postupuje podľa jeho pokynov. Z
účasti na vzdelávaní sa študent ospravedlní.
Dodržiavajú sa zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško) a dbá sa o dôkladné upratovanie jednotlivých priestorov.
Poznámky:
Zabezpečiť prehľad o jednotlivých krúžkoch/skupinách študentov na jednotlivých predmetoch a tieto v rámci možností
stabilizovať.
Poskytnúť študentom kontaktné údaje, prostredníctvom ktorých môžu vysokú školu informovať, že majú podozrenie na
COVID-19 a čakajú na výsledok testu, prípadne, že mali pozitívny výsledok testu.
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