Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Príkaz rektorky č. 5/2021
k organizácii štúdia v akademickom roku 2020/2021
na SPU v Nitre

Rok 2021

V súlade s čl. 10 ods. 1 Organizačného poriadku SPU v Nitre, na základe Uznesenia vlády
Slovenskej republiky, Covid Automatu – Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie
a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2
(Covid-19) a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydávam
nasledovný
Príkaz
1. Organizácia štúdia na bakalárskom stupni v dennej a externej forme
Skúškové obdobie a organizácia skúšok pre študentov v dennej a externej forme sa realizuje
v zmysle pokynov jednotlivých fakúlt.
Štátne záverečné skúšky na bakalárskom stupni štúdia sa uskutočnia v termínoch
stanovených upraveným harmonogramom výučby SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021
a budú sa konať dištančne cez MSTeams. V súvislosti s tým budú zverejnené podrobné pokyny
k štátnym záverečným skúškam. Pre odovzdanie záverečných prác platia termíny stanovené
jednotlivými fakultami SPU v Nitre.
Promócie absolventov bakalárskeho stupňa štúdia sa konať nebudú.
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium sa bude realizovať v termínoch stanovených
v upravenom harmonograme výučby SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021, a to
elektronicky (online). Záujemcovia o študijný program hipológia, budú absolvovať praktickú
skúšku prezenčne podľa osobitných pokynov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
SPU v Nitre.
Prax a praktickú výučbu študentov je možné realizovať prezenčne za dodržania
protiepidemiologických opatrení podľa bodu 3 tohto príkazu.
2. Organizácia štúdia na inžinierskom stupni v dennej a externej forme
Skúškové obdobie a organizácia skúšok pre študentov v dennej a externej forme sa realizuje
v zmysle pokynov jednotlivých fakúlt.
Štátne záverečné skúšky na inžinierskom stupni štúdia sa uskutočnia v termínoch
stanovených upraveným harmonogramom výučby SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021
a budú sa konať dištančne cez MSTeams. V súvislosti s tým budú zverejnené podrobné pokyny
k štátnym záverečným skúškam. Pre odovzdanie záverečných prác platia termíny stanovené
jednotlivými fakultami SPU v Nitre.
Promócie absolventov inžinierskeho stupňa štúdia sa budú konať len vtedy, ak to umožní
aktuálna epidemická situácia v SR. O konaní, resp. nekonaní promócií rozhodne príslušná
fakulta univerzity.
Prijímacie konanie na inžinierske štúdium sa bude realizovať v termínoch stanovených
v upravenom harmonograme výučby SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021, a to
elektronicky (online).

Prax a praktickú výučbu študentov je možné realizovať prezenčne za dodržania
protiepidemiologických opatrení podľa bodu 3 tohto príkazu.
3. Protiepidemiologické opatrenia pri zabezpečení skúšky, praxe a praktickej výučby
študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia
Skúšku, prax a praktickú výučbu študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia je
možné realizovať prezenčne za dodržania protiepidemiologických opatrení pre hroziace vysoké
riziko expozície koronavírusu SARS-CoV-2.
V interiéri univerzity dodržať účasť 1 vysokoškolský učiteľ a počet študentov – 25 %
kapacity miestnosti na sedenie.
V exteriéri univerzity dodržať účasť 1 vysokoškolský učiteľ a 25 študentov. V prípade
konania poľovníckych skúšok na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre je
možné dodržať účasť nad 25 študentov za dodržania odstupu 2 m a nižšie uvedených
protiepidemiologických opatrení pre exteriér.
Študent, ktorý sa zúčastní skúšky, praxe, alebo praktickej výučby na SPU v Nitre, je povinný
predložiť vedúcemu praxe (praktickej výučby), vysokoškolskému učiteľovi SPU v Nitre
„Vyhlásenie študenta SPU v Nitre o bezinfekčnosti“ podľa prílohy č. 1 tohto príkazu.
Vedúci praxe (praktickej výučby), vysokoškolský učiteľ je povinný archivovať Vyhlásenie po
dobu 14 dní od skončenia skúšky, praxe alebo praktickej výučby a po skončení tejto lehoty
Vyhlásenie skartovať.
Pri realizácii praxe a praktickej výučby je študent povinný:
- riadne prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) v interiéri SPU v Nitre použitím
respirátora, alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo
šaty podľa platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 206/2021 V.v. SR zo
dňa 13.5.2021 a dodržania protiepidemiologických opatrení v súlade ďalšími s platnými
vyhláškami ÚVZ SR;
-

v exteriéri SPU v Nitre riadne prekryť horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím
respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu, alebo šatky, ak
sa študent zúčastní na hromadnom podujatí konanom na SPU v Nitre okrem výnimiek
definovaných vo vyhláške;

-

klásť dôraz na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk). Študent je
povinný vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do objektu univerzity;

-

dodržiavať odstup 2 m od vysokoškolského učiteľa a ostatných študentov;

-

dodržiavať odstup 2 m od ostatných študentov, zamestnancov univerzity a iných osôb
mimo priestoru určeného na uskutočnenie skúšky, praxe a praktickej výučby;

-

opustiť priestory univerzity po skončení skúšky, praxe a praktickej výučby;

-

striktne dodržiavať aktuálne platné vyhlášky a opatrenia ÚVZ SR.

Študentom sa zakazuje vstup do spoločných priestorov, posluchárne/laboratória/cvičebne
univerzity v prípade výskytu klinického príznaku ochorenia (zvýšená telesná nad 37° C, kašeľ,
únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Študent bezodkladne informuje svojho
ošetrujúceho lekára a kontaktnú osobu univerzity za účelom ďalšieho postupu.

Ak sa u študenta prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia alebo sa dostane do
kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, nariaďuje rektorka SPU v Nitre
študentom univerzity postupovať v zmysle usmernenia vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19
a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19.
Študent je povinný následne informovať vysokoškolského učiteľa na skúške, praxi alebo
praktickej výučbe (alebo zamestnanca SPU v Nitre, ktorý sa zúčastnil na skúške, praxi alebo
praktickej výučbe) a kontaktnú osobu univerzity. Študent je povinný opustiť priestory
univerzity a presunúť sa na miesto domácej izolácie. V prípade, že študentovi bol oznámený
pozitívny výsledok testu, je povinný nahlásiť informáciu kontaktnej osobe univerzity a uviesť
úzke kontakty – zamestnancov a študentov SPU v Nitre, ktorí s ním prišli do úzkeho kontaktu
počas dvoch dní pred dňom odberu vzorky biologického materiálu.
Kontaktnou osobu je: Ing. Miroslava Cigáňová, vedúca Útvaru krízového riadenia, BOZP,
ochrany pred požiarmi a vlastnej ochrany Rektorátu SPU v Nitre, tel.: +421 908 293 784,
e-mail: miroslava.ciganova@uniag.sk).
Žiadam študentov SPU v Nitre o dôsledné sledovanie uznesení vlády SR, Covid Automatu,
vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a dodržiavanie všetkých protiepidemiologických
opatrení.
Aktuálny Covid Automat je zverejnený na webovej stránke univerzity. V prípade, že sa
u študentov zmení frekvencia preukazovania negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo
antigénového testu z dôvodu zmeny uznesenia vlády SR, Covid automatu, alebo vyhlášky ÚVZ
SR, študent bude upovedomený o zmene mailovou komunikáciou.
Na pracovisku je vedúci zamestnanec povinný zabezpečiť pre uskutočnenie skúšky, praxe
a praktickej výučby:
- dezinfekciu priestorov, v ktorých sa bude realizovať praktická výučba a prax (všetky
dotykové plochy s prípravkami s virucídnym účinkom, dezinfekciu spoločných
sociálnych zariadení, atď.),
- vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- pravidelné vetranie priestorov,
- jednorazové rukavice, ochranný štít, dezinfekciu na ruky zamestnancom pracoviska
podieľajúcich sa na zabezpečení realizácie skúšky, praxe a praktickej výučby,
- evidenciu študentov vo forme prezenčnej listiny, ktorí sa zúčastnia praxe a praktickej
výučby pre prípadné dohľadanie úzkeho kontaktu, prostredníctvom vysokoškolského
učiteľa (prostredníctvom zamestnanca pracoviska, ktorý bude zabezpečovať skúšku, prax
a praktickú výučbu),
- preškolenie študentov SPU v Nitre, ktorí sa zúčastnia praxe a praktickej výučby
z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v súlade so
Smernicou č.3/2020- Pravidlá realizácie vzdelávacej a mimoškolskej činnosti študentov
z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Na chodbách priestorov univerzity je potrebné zabezpečiť dôslednú dezinfekciu priestorov
z dôvodu zvýšeného pohybu zamestnancov a študentov SPU v Nitre.

Študentom, ktorí sa zúčastnia skúšky, praxe a praktickej výučby bude umožnené stravovanie
v ŠD A. Bernoláka v pracovných dňoch v čase od 11:00 h do 13:00 h. Výdaj stravy bude iba na
vopred objednaný obed. Dodatková strava (bez objednania vopred) nebude poskytovaná.
4. Organizácia štúdia na doktorandskom stupni v dennej a externej forme
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium sa budú konať v zmysle upraveného
harmonogramu výučby SPU v Nitre na akademický rok 2020/2021 v zmysle pokynov
jednotlivých fakúlt.
Obhajoby dizertačných prác sa uskutočnia najneskôr do 31. 8. 2021 v zmysle pokynov
jednotlivých fakúlt.
Výučba v dennej a externej forme štúdia sa realizuje v zmysle pokynov jednotlivých fakúlt.
V interiéri univerzity dodržať účasť 1 vysokoškolský učiteľ a počet študentov – 25 %
kapacity miestnosti na sedenie a ďalšie protiepidemiologické opatrenia podľa bodu 3 tohto
príkazu.
5. Ubytovanie v študentských domovoch SPU v Nitre
5.1 Ubytovanie študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia
Ubytovanie pre študentov v I. a II. stupni štúdia v ŠD SPU v Nitre sa bude realizovať v zmysle
aktuálneho Covid automatu pre študentov, ktorí sa zúčastnia skúšky, praxe, praktickej výučby
resp. konzultácie záverečnej práce (len končiaci študenti) na SPU v Nitre.
Študenti budú ubytovaní na izbe po jednom.
Študent, ktorý sa zúčastní skúšky, praxe, praktickej výučby, resp. konzultácie záverečnej práce
na SPU v Nitre je povinný predložiť vrátnikovi/ubytovateľke v ŠD SPU v Nitre vyplnené
tlačivo „Vyhlásenie študenta SPU v Nitre o bezinfekčnosti“ podľa prílohy č. 1 tohto príkazu.
Vedúci ŠD SPU v Nitre je povinný archivovať Vyhlásenie po dobu 14 dní od skončenia
ubytovania študenta na ŠD a po skončení tejto lehoty Vyhlásenie skartovať.
Pre hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-CoV-2 je študent ubytovaný v ŠD
SPU v Nitre povinný dodržiavať protiepidemiologické opatrenia podľa bodu č. 3 tohto príkazu
a ďalej je povinný:
- vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do ŠD,
- dodržiavať odstup 2 m od osôb, od ostatných študentov mimo izby, v ktorej je ubytovaný,
- dodržiavať zákaz vytvárania skupín v priestoroch ŠD,
- dodržiavať ubytovací poriadok ŠD,
- dodržiavať zákaz návštev v priestoroch ŠD a návštev v izbách študentov,
- sledovať svoj zdravotný stav,
- rešpektovať a akceptovať vnútorné predpisy a usmernenia ubytovacieho zariadenia, ktoré
zohľadňujú aktuálnu pandemickú situáciu.

Vedúci praxe (praktickej výučby), resp. vedúci záverečnej práce je povinný 3 pracovné dni pred
nástupom študentov na prax/konzultáciu zaslať zoznam študentov, ktorí budú ubytovaní v ŠD
SPU v Nitre, na e-mail: jana.rybianska@uniag.sk.
Študenti, ktorí majú záujem o ubytovanie v ŠD SPU v Nitre z dôvodu konania skúšky, alebo
konzultácie k záverečnej práci, môžu byť ubytovaní v ŠD SPU v Nitre max. 1 deň pred skúškou
alebo konzultáciou. Žiadosť o ubytovanie v ŠD pošlú v elektronickej podobe najneskôr 3 dni
pred termínom ubytovania na e-mail: jana.rybianska@uniag.sk.
Študent je povinný pred nástupom na ubytovanie sa preukázať negatívnym Ag-Covid testom
nie starším ako 72 hodín.
5.2 Ubytovanie študentov doktorandského stupňa štúdia
Ubytovanie doktorandov v ŠD SPU v Nitre sa bude realizovať v zmysle aktuálneho Covid
automatu pre študentov.
Študenti budú ubytovaní na izbe po jednom.
Študent pred nástupom na ubytovanie je povinný predložiť vrátnikovi/ubytovateľke v ŠD SPU
v Nitre vyplnené tlačivo „Vyhlásenie študenta SPU v Nitre o bezinfekčnosti“ podľa prílohy č.
1 tohto príkazu.
Vedúci ŠD SPU v Nitre je povinný archivovať Vyhlásenie po dobu 14 dní od skončenia
ubytovania študenta na ŠD a po skončení tejto lehoty Vyhlásenie skartovať.
Pre hroziace vysoké riziko expozície koronavírusu SARS-CoV-2 je študent ubytovaný v ŠD
SPU v Nitre povinný dodržiavať protiepidemiologické opatrenia podľa bodu č. 3 tohto príkazu
a ďalej je povinný:
- vykonať dezinfekciu rúk pri vstupe do ŠD,
- dodržiavať odstup 2 m od osôb, od ostatných študentov mimo izby, v ktorej je ubytovaný,
- dodržiavať zákaz vytvárania skupín v priestoroch ŠD,
- dodržiavať ubytovací poriadok ŠD,
- dodržiavať zákaz návštev v priestoroch ŠD a návštev v izbách študentov,
- sledovať svoj zdravotný stav,
- rešpektovať a akceptovať vnútorné predpisy a usmernenia ubytovacieho zariadenia, ktoré
zohľadňujú aktuálnu pandemickú situáciu.

Doktorandi, ktorí majú záujem o ubytovanie na ŠD SPU v Nitre, pošlú žiadosť o ubytovanie
v elektronickej podobe najneskôr 3 dni pred termínom nástupu na ubytovanie na e-mail:
jana.rybianska@uniag.sk.
Doktorand je povinný pred nástupom na ubytovanie sa preukázať negatívnym Ag-Covid testom
nie starším ako 72 hodín.
5.3 Ubytovanie zahraničných študentov, návštev a ďalších osôb zo zahraničia
Ubytovanie na ŠD SPU v Nitre pre osoby zo zahraničia je možné len v odôvodnených
prípadoch, a to po predchádzajúcom súhlase rektorky, resp. dekana fakulty, resp. vedúceho
pracovníka.

Osoby prichádzajúce výlučne z krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko
alebo Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska musia podstúpiť izoláciu,
ktorá sa končí:
- obdržaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19, testovanie možno
podstúpiť najskôr na 8. deň izolácie, alebo
- pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa.
Osoby prichádzajúce z inej než vyššie menovanej krajiny, musia podstúpiť 14 dňovú
izoláciu a najskôr na 8. deň podstúpiť testovanie RT-PCR metódou. Osoby ukončujú
izoláciu iba obdržaním negatívneho výsledku testu.
Osoby prichádzajúce na Slovensko sa musia najneskôr bezprostredne pri vstupe na územie SR
zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica.
Osoby vstupujúce na územie SR leteckou dopravou sú zároveň povinné vyplniť formulár na
vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia:
https://www.mindop.sk/covid/.
Vyššie uvedené podmienky sa nevzťahujú na študentov, ktorí :
a) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku
alebo Rakúskej republike a súčasne spĺňajú tieto podmienky:
1. na území Slovenskej republiky navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie
alebo štúdium vysokej škole a
2. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o
skutočnosti uvedenej v prvom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti prezenčnou formou
(potvrdenie vydané SPU v Nitre),
b) majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a súčasne spĺňajú tieto
podmienky:
1. majú štatút študenta dennej formy štúdia,
2. nedovŕšili 26 rokov veku a
3. sú schopné preukázať sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky potvrdením o
skutočnostiach uvedených v prvom bode a druhom bode a že prebiehajú uvedené skutočnosti
prezenčnou formou (potvrdenie vydané SPU v Nitre),
Študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia sa následne riadia pokynmi, ktoré sú
uvedené v bode 5.1.
Študenti doktorandského stupňa štúdia sa následne riadia pokynmi, ktoré sú uvedené v bode
5.2.
5.4 Spoločné ustanovenia
Ubytovacie zariadenie SPU v Nitre nie je povinné vyhovieť nárokom žiadateľov na
ubytovanie.
V prípade zmeny pandemickej situácie si SPU vyhradzuje právo žiadosti o ubytovanie
nevyhovieť, resp. ukončiť ubytovanie predčasne.
Karanténa sa pre študentov a ubytované osoby v ŠD SPU v Nitre neposkytuje.

Ak sa u študenta, resp. inej ubytovanej osoby prejavia príznaky akútneho respiračného
ochorenia alebo sa dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, je
povinný oznámiť informáciu kontaktnej osobe SPU v Nitre (Ing. Miroslava Cigáňová,
tel.č..: +421 908 293 784, e-mail: miroslava.ciganova@uniag.sk) a z ŠD SPU v Nitre sa
bezodkladne odubytovať. Následne sa študentovi odporúča absolvovanie testu na
COVID-19, výsledok testu je potrebné oznámiť kontaktnej osobe.
6. Organizácia štúdia na DPŠ a VŠ pedagogike
Štúdium v rámci Doplňujúceho pedagogického štúdia a Kurzu vysokoškolskej pedagogiky
bude prebiehať dištančne.
Skúškové obdobie a organizácia skúšok pre študentov v dennej a externej forme sa bude
realizovať v zmysle pokynov CPPP FEM SPU v Nitre.
Pedagogickú prax študentov je možné realizovať prezenčne v súlade s pokynmi vedenia
príslušnej cvičnej školy a cvičného učiteľa.
Záverečné skúšky doplňujúceho pedagogického štúdia v dennej aj externej forme štúdia sa
uskutočnia prezenčne v zmysle Harmonogramu doplňujúceho pedagogického štúdia a podľa
osobitných pokynov CPPP FEM SPU v Nitre.
Prijímacie konanie na Doplňujúce pedagogické štúdium a Kurz vysokoškolskej pedagogiky sa
bude realizovať v zmysle pokynov CPPP FEM SPU v Nitre.
7. Organizácia celoživotného vzdelávania
Kurzy celoživotného vzdelávania sa budú realizovať dištančne, praktická výučba môže
prebiehať aj prezenčne, pričom počet študentov v interiéri nesmie prekročiť 25 % kapacity
miestnosti na sedenie. V exteriéri univerzity 25 študentov a 1 učiteľ. Skúšky môžu prebiehať aj
prezenčne, pričom počet študentom nesmie prekročiť 25 % kapacity miestnosti na sedenie.
Dodržané musia byť všetky protiepidemiologické opatrenia podľa bodu č. 3 tohto príkazu.
8. UNICERT
Skúšky môžu prebiehať aj prezenčne, pričom počet študentov v interiéri nesmie prekročiť 25
% kapacity miestnosti na sedenie. Dodržané musia byť všetky protiepidemiologické opatrenia
podľa bodu č. 3 tohto príkazu.
Záverečné ustanovenia
Tento príkaz nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť od 20.5.2021.

V Nitre, dňa 20.5.2021
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka SPU

Príloha č. 1
Vyhlásenie študenta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre o bezinfekčnosti
z dôvodu účasti na praxi a praktickej výučbe konanej
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
(Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

Dolupodpísaný/á študent/ka
Meno a priezvisko študenta/ky:
Trvalé bydlisko:
čestne vyhlasujem,
že neprejavujem príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom, upchatý nos so
sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa, nádcha, bolesť
uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka
stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.
Zároveň vyhlasujem, že mi regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej
zdravotnej starostlivosti nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor
alebo lekársky dohľad).
Ďalej mi nie je známe, že som bol/a, alebo iné osoby, ktoré so mnou žijú spoločne v domácnosti,
boli v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte1 s osobou potvrdenou alebo podozrivou z
ochorenia COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si
vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Dátum:

1

Podpis študenta:

úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch
metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s
prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie
(zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia
odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP).

