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Dodatok č.1 k Usmerneniu č.8/2021 riaditeľa CZŠ sv. Michala v Michalovciach pre žiakov
a zákonných zástupcov k návratu žiakov II. stupňa do školy
Tento Dodatok č.1 k usmernenie riaditeľa CZŠ sv. Michala je vypracovaný v súlade
s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č.175/2021 z 15. apríla 2021, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích
ciest. Týmto dodatkom sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 menia ustanovenia týkajúce sa
použitia respirátora v interiéri a v exteriéri školy uvedené v Usmernení č.8/2021 RŠ z 12. apríla
2021.
I. Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri
1. Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa všetkým
osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora
na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budova prostriedkoch verejnej dopravy.
2. S účinnosťou od 19. apríla 2021 podľa §2 ods.3 písm. a) použitie respirátora možno nahradiť
použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím ochranného rúška v prípade
žiakov v škole alebo v školskom zariadení.
II. Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri
1. Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa všetkým
osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a
ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo
šatky.
2. S účinnosťou od 19. apríla 2021 podľa §3 ods.2 písm. c) použitie respirátora

alebo

ochranného rúška sa nevzťahuje na osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s
ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov.
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Tento dodatok č.1 k Usmerneniu č.8/2021 nadobúda účinnosť dňom 19.4.2021.
V Michalovciach dňa 15.4.2021
Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ školy
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