PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY OD 3. MÁJA 2021
MŠ, ZŠ, SŠ + ZUŠ, Jazykové školy a školské zariadenia
(pri prezenčnej výučbe)
zamestnanec

dieťa /
žiak do 18 rokov

zákonný zástupca /
žiak nad 18 rokov

Potvrdenie zamestnávateľa s určením
pracovnej doby + miesta výkonu práce

Bez testu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

+ jedno z
RT – PCR test, antigénový test max. 7 dní
14 dní po 2. dávke očkovania mRNA
28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou
Prekonanie ochorenia COVID–19
za posledných 180 dní
14 dní po 1. dávke očkovania mRNA alebo
vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia
COVID–19 za posledných 180 dní
Potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou,
ktorá neumožňuje vykonanie testu

Bez testu

ŠKOLY V BORDOVOM OKRESE

ŠKOLY V BORDOVOM OKRESE

COVID-19

PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY OD 3. MÁJA 2021
MŠ, ZŠ, SŠ + ZUŠ, Jazykové školy a školské zariadenia
(pri prezenčnej výučbe)
zamestnanec

dieťa /
žiak do 18 rokov

zákonný zástupca /
žiak nad 18 rokov

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Bez testu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Bez testu

Bez testu

ŠKOLY V ČERVENOM OKRESE

ŠKOLY V ČERVENOM OKRESE

COVID-19

COVID-19

MŠ, ZŠ, SŠ + ZUŠ, Jazykové školy a školské zariadenia
(pri prezenčnej výučbe)
zamestnanec

dieťa /
žiak do 18 rokov

zákonný zástupca /
žiak nad 18 rokov

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Bez testu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti

Bez testu

Bez testu

ŠKOLY V RUŽOVOM OKRESE

ŠKOLY V RUŽOVOM OKRESE

PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY OD 3. MÁJA 2021

COVID-19

PRAVIDLÁ PRE ŠKOLY OD 3. 5. 2021

VYSVETLIVKY
Testovanie
a) Len RT – PCR (vrátane kloktacích) a antigénové certifikované na území
Európskej únie.
b) Vykonané v testovacích centrách, MOM, u lekára, v škole.
c) Nie staršie ako 7 dní.
		

Vakcína

●
●

mRNA – napr. Pfizer, Moderna
vektorová – napr. AstraZeneca

Preukazovanie
a) Zamestnanca školy alebo školského zariadenia zamestnávateľovi
o testovaní – potvrdením testovacieho centra alebo MOM alebo od lekára
		 v písomnej alebo elektronickej podobe,
● o očkovaní – potvrdením očkovacieho centra v písomnej alebo
		 elektronickej podobe,
● o prekonaní ochorenia – potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia
		 s vyznačením doby, kedy sa nemusí testovať alebo sms, prípadne email
		 (platí 190 dní od obdržania)
● o pozitívnom výsledku PCR alebo AG testu,

o kontraindikácií na testovanie – potvrdením od lekára v písomnej podobe
		 alebo v elektronickej podobe.
●

b) Žiaka SŠ vykonávajúcu odbornú prax na pracovisku u zamestnávateľa –
preukazovanie zamestnávateľovi
o testovaní – potvrdením testovacieho centra alebo MOM alebo od lekára
		 v písomnej alebo elektronickej podobe,
● o očkovaní – potvrdením očkovacieho centra v písomnej alebo
		 elektronickej podobe,
● o prekonaní ochorenia – potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia
		 s vyznačením doby, kedy sa nemusí testovať alebo sms, prípadne email
		 (platí 190 dní od obdržania) o pozitívnom výsledku PCR alebo AG testu,
● o kontraindikácií na testovanie – potvrdením od lekára v písomnej podobe
		 v elektronickej podobe,
● a súčasne čestným prehlásením o bezinfekčnosti.
●

●

		 Odporúčame vyžadovať v prípade potvrdení, ktoré obsahujú informácie
		 o zdravotnom stave škole len nahliadnutie na takéto potvrdenie. Kópiu len v tom
		 prípade, ak to má škola ošetrené vo svojich dokumentoch (GDPR).

Školy v prírode
●

nekonajú sa do konca školského roka 2020/2021

