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Gymnázium Cyrila Daxnera 
Dr. C. Daxnera 88/3 

093 08 Vranov nad Topľou 

 OPATRENIE č. 2 
Milí žiaci, vážení rodičia a zamestnanci školy, 

 
vedenie Gymnázia Cyrila Daxnera a jeho krízový štáb podrobne sleduje situáciu najmä 

v štátoch EÚ týkajúcu sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 
a v súvislosti s jeho výskytom na Slovensku a prevenciou šírenia prijalo s platnosťou od 9.3.2020 
opatrenia, ktoré aktualizuje 10. 3. 2020 po poslednom zasadnutí krízového štábu štátu a na 
základe pokynov zriaďovateľa - PSK: 

1. Všetci žiaci a zamestnanci, ktorí v predchádzajúcich 2 týždňoch navštívili Taliansko, 
Čínu, Južnú Kóreu a Irán,  sú povinní s okamžitou platnosťou opustiť školu, odobrať sa 
domov a zotrvať doma v 2–týždňovej karanténe. 

2. Žiakom a zamestnancom, ktorí sa nachádzali na miestach s vyšším výskytom 
koronavírusu (najmä severné Taliansko) ostanú v dvojtýždňovej karanténe v domácom 
prostredí (do 23. 3. 2020).  

3. Všetci žiaci, učitelia a nepedagogickí zamestnanci sledujú pravidelne svoj zdravotný 
stav  a v prípade akejkoľvek zmeny (kašeľ, teplota nad 38 ° C, únava, malátnosť) okamžite ostanú 
v domácom prostredí. Žiadame rodičov žiakov, aby do školy neposielali choré deti. Žiadame 
plnoletých žiakov a zamestnancov, aby chorí nechodili do školy, resp. do práce a riadili sa 
zverejnenými pokynmi.   

4. Keď žiak  ochorie počas vyučovania, bude izolovaný v priestore výchovného poradcu na 
prízemí novej budovy, kým nepríde pre neho jeho zákonný zástupca, ktorého kontaktuje škola.  

5. Zakazujú sa akékoľvek akcie v škole, kde by boli prítomní ľudia zvonku (rodičovské 
združenia, rada školy) Pobyt  rodičov a návštev žiadame obmedziť len na vrátnicu školy a to  iba 
na nevyhnutný čas, podľa možností realizovať kontakt nie osobne, ale telefonicky, resp. mailom. 

6. Od pondelka 9.3.2020 realizujeme nasledovné preventívne hygienické opatrenia: 
 dôkladnú dezinfekciu priestorov školy v zmysle prevádzkového poriadku pri 

upratovaní, hlavne zábradlí, podláh, kľučiek na dverách, vypínačov, toaliet, 
spoločných priestorov, zariadení školskej jedálne a pod.  

 mydlá  sú vo  všetkých triedach, mydlá a jednorazové papierové utierky  sú v 
sociálnych zariadeniach, 

 pravidelné vetranie učební, 
 zrušenie všetkých exkurzií a iných kolektívnych podujatí školy až do odvolania, 
 plagáty ku koronavírusu sú zverejnené pri vstupe do budov, v častej frekvencii vo 

vnútorných priestoroch školy a jedálne, 
 žiaci majú mať aj vlastné hygienické potreby, dodržiavať zásady osobnej hygieny,  

zakrývať si nos a ústa pri kýchaní a kašľaní papierovou vreckovkou a vyhodiť ju 
alebo kýchať a kašľať do rukáva,  nedotýkať sa  tváre neumytými rukami,  

 žiaci a zamestnanci sú o opatreniach priebežne informovaní. 
Kontakty:  24-hodinová linka RÚVZ  v Prešove: 0911 908 823 novykoronavirus@uvzsr.sk.  

 

 Ďakujeme žiakom, ich zákonným zástupcom a našim zamestnancom, ktorí 
boli v minulých dňoch v oblastiach s početným výskytom korovavírusu (najmä Rakúsko),  
že rešpektujete odporúčanie ostať v karanténe a aktívne pomáhate bojovať s vírusom a 
nám ostatným umožníte cítiť sa bezpečnejšie.  

 
Vranov nad Topľou dňa 10.3.2020 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. 
 riaditeľka školy 
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