
Zásadné pravidlá: 

Poznámky:

Zelená fáza Pri vstupeRúška/ochranné štíty Odstupy Pri príznakoch COVID 19

Činnosť v 

poradenskom 

zariadení

Spolupráca so školou/šk. 

zariadením/rodinou

Deti
v interiéri 

budovy

Bezprostredná izolácia a odchod do 

domácej karantény.

Odborní zamestnanci

Odporúčanie 

nosiť 

rúško/ochrann

ý štít

Odchod do domácej karantény, tel. 

kontakt s lekárom.

Neped. zamest.

podľa 

opatrenia ÚVZ 

SR
Udržiavajú odstup Odchod do domácej karantény, tel. 

kontakt s lekárom.

Rodičia, iné osoby
Pred budovou 

udržiavajú odstup.

Okamžité vyzdvihnutie žiaka, tel. 

kontakt s  lekárom. 

Zariadenie/Zriaď. Zariadenie čaká na pokyny RÚVZ.

Oranžová fáza - 
podozrenie na ochorenie 

osôb Pri vstupe

Rúška/ochran

né štíty Odstupy

Pri podozrení na ochorenie - žiak/ 

pracovník

Činnosť v 

poradenskom 

zariadení

Spolupráca so školou/šk. 

zariadením/rodinou

Deti

v interiéri 

mimo triedy, 

skupiny

Odborní zamestnanci

odporúčanie 

nosiť 

rúško/ochrann

ý štít počas 

individuálnej 

činnosti a pri 

práci so 

skupinou

Neped. zamest.

v interiéri 

podľa 

opatrenia ÚVZ 

SR

Udržiavajú odstup

Rodičia, iné osoby

Zariadenie/Zriaď.
Zabezpečí dezinfekciu, odstupy pred budovou a v 

budove škol. zariadenia atď.

Domáca izolácia klienta alebo 

zamestnanca s podozrením na COVID - 

19 a klientov resp. pracovníkov, 

ktorých určí RÚVZ, a to do výsledku 

testu. Po negatívnom teste - návrat do 

zelenej fázy. Po pozitívnom teste 

jedného a viac pracovníkov prechod do 

červenej fázy. Podozrivý žiak 

nenavštevuje CPPPaP, CŠPP; podozrivý 

pracovník nevykonáva činnosť do 

usmernenia RÚVZ.

ROR 

Nevykonávajú sa  

činnosti, kde sa nedá 

dodržať odstup.

Postupuje sa 

podľa 

usmernenia 

RÚVZ.

vstupujú do budovy s rúškom 

- minimálny čas

Riadi sa SEMAFOR-om 

príslušnej školy, škol. 

zariadenia; spolupráca s 

rodinou sa pozastavuje.

Dodržovať zásady R.O.R. (ruky-odstup-rúško/ochranný štít) v zmysle pokynov jednotlivých fáz.

Činnosti v školách a školských zariadeniach sa konajú iba po predchádzajúcom súhlase príslušného RÚVZ. 

Prebiehajú 

činnosti v 

zariadení so 

zvýšenými 

hygienickými 

opatreniami 

Opatrenia zelenej fázy + opatrenia nad rámec

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

ROR 

Do budovy vstupuje len 1 

zákonný zástupca (rodič) so 

zvýšenými hygienickými 

podmienkami 

Počas činnosti 

zamestnanci 

udržiavajú odstup od 

deti a udržiavajú 

vzájomný odstup od 

všetkých osôb, tam 

kde je možné

Zabezpečí dezinfekciu, odstupy pred budovou 

zariadenia

Prebiehajú činnosti  

zariadenia so zvýšenými 

hygienickými opatreniami 

V centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva (CŠPP) prebiehajú od 2. 9. 2020 všetky činnosti. 

Pri príprave školského roka 2020/2021 CPPPaP a CŠPP zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie.

V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je používanie rúšok/ochranných štítov odborných zamestnacov povinné. Pre deti 

a žiakov (klienti) sú rúška odporúčané, ich použitie sa uplatní podľa interných organizačných pokynov. 

Od 16. 9. 2020 platia pre nosenie rúšok/ochranných štítov nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy. 

Pri podozrení na ochorenie klienta/pracovníka prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom 

len telefonicky!!! CPPPaP, CŠPP, rodič, nekontaktuje RÚVZ. 

Obmedzovať kontakty medzi osobami, podujatia organizovať v súlade s aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.



Červená fáza - 
ochorenie osôb Pri vstupe

Rúška/ochran

né štíty Odstupy

Pri ochorení klienta, rodiča alebo 

viacerých pracovníkov zariadenia

Činnosť v 

poradenskom 

zariadení

Spolupráca so  školou/šk. 

zariadením/rodinou

Deti
povinne v 

interiéri 

Odborní zamestnanci
povinne v 

interiéri

Neped. zamest.
povinne v 

interiéri
Udržiavajú odstup

Rodičia

Zariadenie/Zriaď.

Opatrenia oranžovej fázy + opatrenia nad rámec

Žiak s potvrdeným ochorením COVID-

19 nenavštevuje CPPPaP, CŠPP. 

Pracovník s potvrdeným ochorením 

COVID-19 nevykonáva činnosť.

Povinný 

ranný filter

Nevykonávajú sa  

činnosti, kde sa nedá 

dodržať odstup.

Postupuje sa 

podľa 

usmernenia 

RÚVZ.
vstupujú do budovy s rúškom 

- minimálny čas

Zabezpečí zvýšenú frekvenciu dezinfekcie, odstupy 

pred budovou a pod. Obmedzí využívanie 

vnútorných priestorov tretími osobami (kurzy, 

prenájmy), okrem poskytovania zdravotnej 

starostivosti.

Riadi sa SEMAFOR-om 

príslušnej školy, škol. 

zariadenia; spolupráca s 

rodinou sa pozastavuje.


