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Gymnázium Cyrila Daxnera 
Dr. C. Daxnera 88/3 

093 08 Vranov nad Topľou 

Milí žiaci, vážení rodičia a zamestnanci školy,  
 

Vedenie Gymnázia Cyrila Daxnera 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 aktuálne opatrenia, ktoré sú v súlade 
s opatreniami Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra SR zo dňa 6.3.2020, s Usmernením 
hlavného hygienika SR zo dňa 3.3.2020, s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo 
dňa 28.2.2020 a s jeho usmernením č. 2 zo dňa 9.3.2020 a tiež zriaďovateľa školy – Prešovského 
samosprávneho kraja zo dňa 4.3.2020 a rozhodnutím jeho krízového štábu z rána 9.3.2020.  

Na základe uvedených dokumentov prijal krízový štáb GCD  na svojom zasadnutí 9.3.2020 opatrenia 
Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou. 

Všetci žiaci a zamestnanci, ktorí v predchádzajúcich 2 týždňoch navštívili Taliansko sú povinní 
s okamžitou platnosťou opustiť školu, odobrať sa domov a zotrvať doma v 2 – týždňovej 
karanténe.  Žiakom a zamestnancom, ktorí sa vrátili z ostatných oblastí, v ktorých je potvrdený výskyt 
koronavírusu, odporúčame sledovanie zdravotného stavu v domácom prostredí, teda dobrovoľnú izoláciu 
mimo kolektívu, a to po dobu minimálne 14 dní.  V takom prípade sa žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, 
telefonicky skontaktuje so všeobecným lekárom pre deti a dorast a prekonzultuje s ním ďalší postup.  

 
 Odporúčame dôsledne zvážiť nevyhnutnosť vycestovania do rizikových oblastí. Zamestnanci školy 

majú akékoľvek pracovné cesty do zahraničia zakázané. 
 Žiadame rodičov žiakov, aby do školy neposielali choré deti. Žiadame plnoletých žiakov a 

zamestnancov, aby chorí nechodili do školy, resp. do práce.  
 V prípade príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy či únava, 

vyzývame žiakov a zamestnancov, aby kontaktovali svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú 
službu, resp. postupovali podľa zverejnených pokynov.  

 Žiakom a zamestnancom odporúčame mať aj vlastné hygienické potreby, dodržiavať zásady 
osobnej hygieny,  zakrývať si nos a ústa pri kýchaní a kašľaní papierovou vreckovkou, nedotýkali sa  
tváre neumytými rukami.  Neodporúčame zúčastňovať sa hromadných akcií. 

 Pobyt  návštev a rodičov na vrátnici školy žiadame obmedziť  iba na nevyhnutný čas, kontakt  s 
vedením školy a s učiteľmi realizovať telefonicky, resp. mailom. 

 
Vedenie školy zabezpečuje:  

 dôkladnú dezinfekciu priestorov školy v zmysle prevádzkového poriadku pri upratovaní, 
hlavne zábradlí, kľučiek na dverách, vypínačov, toaliet, spoločných priestorov, zariadení 
školskej jedálne a pod.  

 mydlá  do všetkých tried, mydlá a jednorazové utierky do sociálnych zariadení, 
 pravidelné vetranie priestorov, 
 zrušenie všetkých exkurzií a iných kolektívnych podujatí školy až do odvolania, 
 sledovanie zdravotného stavu žiakov a v prípade, že sa u žiaka vyskytnú príznaky 

ochorenia, izolovanie žiaka do určenej miestnosti a bezodkladné skontaktovanie sa so 
zákonným zástupcom žiaka. 
 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochorením koronavírus sa môžu žiaci a zamestnanci obrátiť na 
nepretržitú 24-hodinovú linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 
908 823 alebo emailom: novykoronavirus@uvzsr.sk.  
 
 
Vranov nad Topľou dňa 9.3.2020 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. 
 riaditeľka školy 
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