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S cieľom zabezpečiť zvýšenie informovanosti zamestnancov a študentov  FCHPT STU o správnom 

ukončení karantény (domácej izolácie) v zmysle odporúčaní a pokynov Úradu verejného 

zdravotníctva ÚVZ SR (Usmernenia a Opatrenia ÚVZ SR) pripravil dočasný fakultný „Krízový štáb pre 

protiepidemiologické opatrenia a monitorovanie situácie“ sumár nasledujúcich informácii: 

 

A. Pozitívne testovaná osoba bez príznakov ochorenia 

 

1. karanténa trvá minimálne  desať dní, to znamená jedenásty deň už osoba nie je v karanténe, ak 

lekár alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nerozhodne o predĺžení karantény 

2. overovací test po karanténe sa  pre tieto osoby bez príznakov  už nerealizuje 

3. pred nástupom do práce (na výučbu) po ukončení karantény musí pozitívne testovaná osoba 

predložiť jeden z týchto troch dokumentov: 

 Rozhodnutie  RÚVZ o nariadení izolácie v domácom prostredí s termínom jej ukončenia alebo  

 Potvrdenie o chorobe od lekára alebo 

 Potvrdenie od lekára o ukončení práceneschopnosti. 

 

Študenti predložia jeden z vyššie uvedených dokumentov svojej študijnej referentke a kópiu 

predložia školiteľovi pred nástupom na výučbu, ktorá sa realizuje v rozsahu povolenom internými 

predpismi univerzity a fakulty. 

Zamestnanci predložia jeden z vyššie uvedených dokumentov svojej personalistke a kópiu 

predložia svojmu priamemu nadriadenému. 

 

B. Osoby v úzkom kontakte s ochorením COVID-19 

 

1. karanténa trvá desať dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19, ak sa neprejavia príznaky 

ochorenia (vtedy sa rozsah karantény riadi pokynmi lekára) alebo ak lekár alebo RÚVZ 

nerozhodne inak 

2. ak počas tohto obdobia je vykonané testovanie a výsledok RT-PCR je negatívny, je aj tak 

povinnosťou osoby, ktorá bola v úzkom kontakte s ochorením COVID-19 dodržať 10 dní 

karantény  

 

C. Osoby v nízkom riziku expozície (v bežnom kontakte) s ochorením COVID-19) 

 

1. osoba sa sama sleduje desať dní a v prípade výskytu klinických príznakov kontaktuje lekára (alebo 

RÚVZ), inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti. 

 

Bratislava, 20. 10 2020 

Krízový štáb pre protiepidemiologické         

opatrenia a monitorovanie situácie 
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