Prevádzkové podmienky mimovyučovacích aktivít Centra voľného času, Štefánikova trieda
63, Nitra s účinnosťou od 25.01.2022.
BEZ-PRÍZNAKOVOSŤ Pri prvom nástupe do školského zariadenia a po každom prerušení dochádzky do školského
zariadenia v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie
o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č. 1). Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky,
kontaktuje detského lekára.

1. členovia záujmového útvaru (ďalej ZÚ) do 12 rokov a dvoch mesiacov sa zúčastňujú krúžkovej činnosti bez
obmedzenia (s dôrazne odporúčaným OTP),
2. členovia ZÚ od 12 rokov a dvoch mesiacov sa zúčastňujú krúžkovej činnosti iba za podmienky režimu OTP
(buď očkovaný, alebo testovaný, alebo prekonaný, alebo osoba s kontraindikáciou očkovania),
3. členovia ZÚ nad 18 rokov sa môže zúčastniť športových súťaží a tréningov iba za podmienky režimu OP, a to v
kapacite maximálne 100 osôb na základe aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva o
hromadných podujatiach.

O - očkovaný – vedúcemu ZÚ predložiť informáciu o očkovaní
Za kompletne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou
schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
b) b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s
jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
c) c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá
dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.
P - prekonaný – vedúcemu ZÚ predložiť informáciu o prekonaní
Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na
základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu alebo na základe potvrdenia od všeobecného lekára.
T - testovaný – vedúcemu ZÚ predložiť informáciu o testovaní
- osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako
72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
testu - potvrdenie o vykonaní testu z MOM
- ŽIACI ZŠ A SŠ - na účel testovania môže byť použitý aj Ag samotest zo školy nie starší ako 48 hodín, jeho
vykonanie môže potvrdiť rodič alebo poverená osoba prostredníctvom „Potvrdenia o vykonaní
antigénového samotestu s negatívnym výsledkom“ (Príloha č.4).
Osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zároveň je schopná sa
preukázať certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR.
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