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HYGIENICKÉ A PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA 

PROTI COVIDU 

 

» Materiálne zabezpečenie 

» Uzatvorili sme zmluvu so spoločnosťou, ktorá nám v rámci programu Čisté ruky dodala do 

každej triedy zásobníky na tekuté sprejové mydlo s antibakteriálnym účinkom a papierové 

utierky + do toaliet aj zásobníky na toaletný papier. Tieto sú pravidelne dopĺňané.  

» Dodatočne škola objednala do každého pavilónu bezdotykový zásobník na dezinfekciu rúk . 

Umiestnený je vo vstupnej chodbe a využíva sa hlavne pri tzv. rannom filtri.  

» Zakúpili sme  mobilný  germicidný žiarič PROLUX - nepriamo vyžarujúci za prítomnosti ľudí. 

(Germicídne žiariče sú vysoko kvalitné prístroje, ktoré sú určené na priame alebo nepriame ožarovanie 

a ničenie mikroorganizmov vo vzduchu. Patria k najúčinnejším spôsobom dezinfekcie vzduchu.  

Dezinfikujú vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC 

žiarenia, ktoré účinne ničí mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA.) Výrobok môže 

byť v plnej prevádzke aj v prítomnosti ľudí, pretože nemá nežiaduce účinky a vplyv na ľudský 

organizmus. Naopak, využíva sa na likvidáciu mikroorganizmov v miestnosti, kde je viacej ľudí. 

Aktuálne je pravidelne využívaný v školskej jedálni v čase vydávania obedov a v zborovni. 

» Zakúpili sme šesť kusov ultrazvukových zvlhčovačov vzduchu na dezinfekciu priestorov 

zahmlievaním ultrazvukovým fogovačom. Pomocou tohto zariadenia  sa vytvorí s použitím 

NanoSilver Desinfekt suchá hmla, ktorá v krátkom čase zlikviduje všetky baktérie, vírusy a 

zápach. NanoSilver Desinfekt je ekologicky nezávadný dezinfekčný produkt, ktorého vysoké 

ORP v priebehu niekoľkých minút ničí všetky baktérie, vírusy, plesne aj ostatné 

mikroorganizmy. Účinnými látkami sú aktívny chlór a polymér striebra. 

Zariadenie je ľahko prenosné. Pravidelne minimálne jeden krát denne sa ním dezinfikujú 

priestory tried a kancelárií.  

» Pre zamestnancov školy sme opakovane zakúpili: 

- ochranné rúška (jednorazové i  látkové) +ochranné štíty +  respirátory FFP 2 

- vinylové (latexové) rukavice 
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- antibakteriálne gély 

- antibakteriálne čistiace obrúsky 

- papierové obrúsky (rodinné balenie) do triedy 

 

» Organizačné zabezpečenie 

je zahrnuté v Smernici k  režimu školy  v čase mimoriadnej situácie – Covid 19.                      

Vyberáme z nej: 

 VNÚTORNÝ REŽIM 

- Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7:20 do 7:40 hod., kedy je im umožnený vstup do pavilónov. 

- Rodičia žiakov 1. ročníka majú povolené sprevádzať dieťa iba k hlavnému pavilónu. Ďalej žiak 

pokračuje samostatne.  

- Triedy/skupiny  sa počas dňa nepremiešavajú. Každý žiak ostáva počas vyučovania so svojou 

kmeňovou triedou. 

- Po skončení vyučovania žiak opúšťa areál školy. Zbytočne sa nezdržiava, aby nedochádzalo 

k zhromažďovaniu skupín.  

- V prípade, že žiak navštevuje ZUŠ, prichádza na hodinu maximálne päť minút pred začiatkom 

hodiny. 

- Všetci žiaci prechádzajú ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk). Až po jeho absolvovaní 

môžu pokračovať do triedy. 

- V prípade zvýšenej teploty učiteľ bezodkladne kontaktuje rodiča. Do jeho príchodu je žiak 

umiestnený do izolačnej miestnosti.  

- Počas malých prestávok žiaci ostávajú v triede. 

- Počas veľkej prestávky v prípade priaznivého počasia odchádzajú vonku, kde sa zdržiavajú v svojej 

presne určenej zóne, tak aby sa nepremiešavali triedy.  

- V prípade nepriaznivého počasia žiaci ostávajú v kmeňovej triede. 

 

- PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA 

- Všetci žiaci dodržiavajú pravidlo R-O-R (ruky – odstup - rúško) 

- Všetci žiaci, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci a návštevníci školy sú povinní nosiť ochranné 

rúško v interiéri aj exteriéri školy s výnimkou konzumácie jedla a nápojov.  

- Každý žiak je povinný mať so sebou jedno náhradné rúško v školskej taške. 

- Počas malých prestávok sa triedy pravidelne krátkodobo, ale intenzívne vetrajú. 
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- Počas veľkej prestávky -  priame vetranie triedy, ktorého dĺžka je závislá od počasia.   

- Nad rámec bežnej dezinfekcie sa počas veľkej prestávky a po jej skončení  robí dezinfekcia 

dotykových plôch - kľučiek, zábradlia, toaliet... . 

- Žiaci sa zbytočne nezdržiavajú na toaletách, aby nedochádzalo k miešaniu žiakov z rôznych tried; 

rešpektujú pokyny dozor konajúceho pedagóga. 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

- Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni dodržiavajú  sprísnené hygienické opatrenia (R-O-R). 

- Do jedálne prichádzajú so svojou kmeňovou triedou, pričom dodržiavajú vypracovaný časový 

harmonogram, ktorý zabezpečuje zonizáciu priestorov. 

- V jedálni si sadajú len do pre nich určenej zóny (radu). 

- Do jedálne prichádzajú s rúškami, ktoré si odložia len v čase priamej konzumácie jedla. 

- Počas obeda je v jedálni zapnutý mobilný  germicidný žiarič, ktorý slúži na likvidáciu 

mikroorganizmov v miestnosti, kde je viacej ľudí.  

 

- ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

- Všetky opatrenia, ktoré platia v čase vyučovania, platia aj v ŠKD. 

- Žiaci navštevujúci ŠKD sa riadia pokynmi vychovávateľky.  

- Rodič si dieťa z ŠKD v popoludňajších hodinách vyzdvihuje pred pavilónom, nevstupuje do 

budovy. Využíva zvonček umiestnený pri vstupe do pavilónu.  

 

 


