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USMERNENIA PRE ŠTUDENTOV PROGRAMU
ERASMUS+ PRICHÁDZAJÚCICH NA TUKE
NA ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021
Vážení študenti,
s blížiacim sa zimným semestrom na TUKE by sme Vás radi informovali o aktuálnych
opatreniach súvisiacich s cestovaním zameraných na minimalizáciu rizika šírenia
OCHORENIA COVID-19, ako aj o zdravotných a bezpečnostných opatreniach, ktoré
budú platiť na TUKE počas celého zimného semestra.
Pre nás na TUKE je prvoradá bezpečnosť a pohoda všetkých našich študentov a
kolegov. Preto naďalej monitorujeme situáciu a prehodnocujeme zavedené opatrenia
s cieľom zabezpečiť čo najbezpečnejšie prostredie pre všetkých našich študentov a
zamestnancov na akademickej pôde v súlade s odporúčaním vlády (konkrétne
Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a
Úradu verejného zdravotníctva SR).
Na konci týchto pokynov nájdete niekoľko užitočných odkazov na informácie týkajúce
sa pandémie.
Pred príchodom na Slovensko
Slovenskí epidemiológovia nedávno aktualizovali proti-koronavírusové opatrenia a od
1. septembra 2020 rozšírili zoznam epidemiologicky nebezpečných alebo rizikových
krajín (tzv. Červený zoznam). Do červeného zoznamu boli pridané nové krajiny, a to
Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta.
V texte nižšie uvádzame podrobnejšie inštrukcie k príchodu na Slovensko.
Upozorňujeme, že študenti z krajín mimo EÚ sa musia pri vstupe na Slovensko
preukázať Akceptačným listom TUKE.

Študenti prichádzajúci zo zoznamu červených krajín
Ak prichádzate z tzv. červenej krajiny, musíte vyplniť registračný formulár a
predložiť negatívny test na OCHORENIE COVID-19, ktorý nie je v čase príchodu na
slovenskú hraničnú políciu alebo najbližší Regionálny úrad verejného
zdravotníctva starší ako 96 hodín.
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Po príchode musíte ísť do karantény, t. j. zostať v "domácej" izolácii po dobu
minimálne 5 dní, počas ktorých nemáte povolený vstup do areálu TUKE. Vstup na
TUKE bude umožnený až po ukončení karantény a predložení negatívneho výsledku
testu na COVID-19 vykonaného na Slovensku.
Prichádzajúci študenti môžu využiť karanténne zariadenie TUKE v Košiciach
(Rampová 7) na 5-dňovú izoláciu. V najbližších dňoch dostanete e-mail od
manažmentu ubytovacích služieb na TUKE, v ktorom sa Vás budú pýtať, či máte
záujem o rezerváciu miesta v karanténnom zariadení. Ak áno, odpovedzte, prosím,
na ich e-mail obratom. Registrácia na karanténne ubytovanie bude možná len v deň
17. septembra 2020 (v čase od 8.00 do 18.00). Z kapacitných dôvodov budú študenti
počas karantény ubytovaní v plne obsadenej bunke (2 osoby + 2 osoby).
V prípade, že tento dátum nezodpovedá Vášmu plánovanému príchodu do Košíc,
budete si musieť rezervovať izbu v jednom z košických hotelov, alebo si nájsť
krátkodobý prenájom na Airbnb.com na dni karantény v úvode vášho pobytu.
Najskôr v 5. deň karantény si musíte dohodnúť termín na COVID-19 testovanie. Pred
testom si musíte zabezpečiť COVID-19-PASS, inak testovanie nebude možné
vykonať. PCR test na COVID-19 bude bezplatný pre všetkých rezidentov
karanténneho zariadenia TUKE (Rampová 7, Košice). Výsledok testu bude
k dispozícii do 48 hodín, do obdržania výsledku je študent povinný pokračovať
v karanténe.
Čas izolácie a náklady na ubytovanie v karanténe by mali byť hradené z Vašej
grantovej dohody o programe Erasmus+, ktorú ste podpísali so svojou domovskou
univerzitou.
Karanténa sa končí po tom, ako dostanete negatívne výsledky testov, v takom
prípade máte povolený vstup do areálu TUKE a môžete sa ubytovať v ubytovacom
zariadení TUKE (kde ste si predtým rezervovali izbu/lôžko).

Študenti prichádzajúci zo zoznamu zelených krajín
Ak prichádzate z tzv. zelenej krajiny, musíte predložiť negatívny test na
OCHORENIE COVID-19, ktorý bol odobratý na území Slovenska. Môžete si
dohodnúť termín priamo s jednou zo súkromných diagnostických spoločností v
Košiciach, napríklad: Medirex (https://www.laboratornadiagnostika.sk/en), Synlab
(https://www.synlab.com/), Alpha Medical (https://www.alphamedical.sk/o-nas),
atď.
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Váš semester na TUKE
Pokiaľ ide o spôsob, akým bude výučba prebiehať v zimnom semestri, sme plne
odhodlaní poskytovať čo najviac prezenčnej formy štúdia od 21. septembra 2020 s
cieľom zabezpečiť konzistentný, vysoko kvalitný zážitok pre všetkých našich
študentov. Avšak, niektoré z našich fakúlt zvažujú vedenie svojich prednášok on-line,
aby sa zabránilo väčšiemu zhromažďovaniu sa. Ak to situácia dovolí, zabezpečíme
prezenčnú formu výučby vo všetkých našich kurzoch.
Naša prezenčná forma štúdia bude realizovaná v súlade s odporúčaniami vlády a
inštrukciami, ktoré zahŕňajú nosenie tvárových masiek, dezinfekciu rúk a
dodržiavanie príslušnej požiadavky sociálneho dištancovania. Naše časové
harmonogramy sa budú pripravované tak, aby sa zabránilo väčšiemu zhromaždeniu
študentov a minimalizoval sa počet dní v týždni, počas ktorých budú musieť študenti
cestovať do areálu TUKE.
Pokiaľ ide o zdravotné a bezpečnostné opatrenia na akademickej pôde, všetky
vysoko frekventované spoločné priestory v univerzitných budovách na akademickej
pôde prejdú pravidelným čistením proti-vírusovými dezinfekčnými prostriedkami
a stojany na dezinfekciu rúk budú inštalované vo všetkých univerzitných budovách.

UŽITOČNÉ ODKAZY:
https://spectator.sme.sk/c/22476754/new-countries-on-the-red-list-quarantineshortened.html (v angličtine)
https://korona.gov.sk/en/ (v angličtine)
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach (v slovenčine)
http://www.sdaj.tuke.sk/aktuality.php (v slovenčine)
Pre viac informácií sa môžete obrátiť na náš Úsek zahraničných vzťahov a
mobility.
Krajiny KA103: Natalia.Vaskova@tuke.sk
Krajiny KA107: Katarina.Valentova@tuke.sk
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