A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala a közegészség veszélyeztetését illető
intézkedése

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala 2020 április 15-i hatállyal
engedélyezi a felvételi vizsgák megtartását, középiskolai nevelés és oktatás befejezését és
érettségi vizsgák, záróvizsgák, illetve érettségit követő képesítő szakvizsgák megtartását
nappali, valamint levelező munkarendű oktatás keretén belül a következő feltételek betartása
mellett:

Ad I/ Vizsgabizottság
- a vizsgáztatásnak a létesítmény legnagyobb helyiségében kell zajlania (pl. tárgyalóterem),
- a vizsgáztató pedagógusok közötti távolságnak legalább 2 méternek kell lennie,
- mindegyik vizsgáztatót arcmaszkkal kell védeni,
- mindenkinek saját irodaszert kell használnia,
- szükséges a személyes kapcsolat korlátozása, beleértve a kézfogást is,
- a jelenlevőknek folyamatosan ellenőrizniük kell az egészségi állapotukat (testhőmérséklet,
légzési problémák, köhögés stb.)
- a jelenlevőknek mellőzniük kell az arc és az arcmaszk érintését a kezükkel.

Ad II/ Tanulók
- az érettségi vizsgáknál egyenként hívjuk be a tanulókat; felvételi vizsgáknál két tanulóból
álló csoportokban; írásbeli teszteknél az egyes tanulók között legalább 2 méter távolság
betartása szükséges (minden második padot foglalják el),
- az érettségi szakvizsga gyakorlati részénél az egyes munkahelyek között 2 méter távolságot
szükséges biztosítani; n202em lehet egyszerre több mint két tanuló részére csoportos
feladatokat adni,
- mindegyik tanulót arcmaszkkal kell védeni,
- mindenkinek saját irodaszert kell használnia,
- szükséges a személyes kapcsolatok korlátozása, beleértve a kézfogást is,

- a jelenlevőknek mellőzniük kell az arc és az arcmaszk érintését a kezükkel.
- a jelenlevőknek folyamatosan ellenőrizniük kell az egészségi állapotukat (testhőmérséklet,
légzési problémák, köhögés stb.).
A vizsga megkezdése előtt meg kell mérni a vizsgabizottság tagjainak és a tanulók
testhőmérsékletét. Heveny légzőszervi megbetegedés, illetve a COVID-19 klinikai tüneteit
mutató személyek, valamint azok a személyek, akik karantén intézkedések alá vannak vonva,
ki vannak zárva a vizsgán való részvételből, ideértve a tanárokat is. A létesítmény
rendelkezésre álló területein kézfertőtlenítőket kell elhelyezni. Rendszeresen fertőtleníteni
kell a munkafelületeket és a kilincseket, valamint rendszeresen röviden és hatékonyan
szellőztetni kell a helyiségeket. A vizsga egész tartama alatt tilos az étkezés és italok
fogyasztása. Ha a vizsga 4 óránál tovább tart, akkor a vizsgabizottság számára legalább 30
perces ebédszünetet szükséges beiktatni. Étkezésnél kötelező a legalább 2 méter távolság
betartása az étkezők között az étkezésre kijelölt helyiségben; mindegyik vizsgabizottság
számára külön kijelölt időben. Az egyes vizsgabizottságok étkezése között röviden és
hatékonyan ki kell szellőztetni a helyiségeket.
A vizsgák sikeres elvégzését követő gratuláció a hagyományos kézfogás nélkül zajlik.
Indoklás
Mivel közeledik a felvételi vizsgák és a középiskolai oktatás befejezésének rendes
időpontja, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma
2020. április 7-én a 2020/10861:1-A1030 számú levelében kérvényezte a Szlovák
Köztársaság országos tisztifőorvos együttműködését a lebonyolításukban.
A legszigorúbb járványellenes intézkedések bevezetésének szükségessége a COVID19 fertőzés terjedéséből fakad. Ezek az intézkedések kizárólag a COVID-19-járvány idejében
megtartott felvételi és érettségi vizsgák időszakában érvényesek.
Ezen intézkedések célja a fertőzés esetleges terjedésének a megakadályozása az
oktatók és tanulók között a vizsgák megtartása idejében, mivel cseppfertőzés által terjedő,
rendkívül fertőző betegségről van szó. A javasolt intézkedések hatékonyságát csak a szigorú
betartásuk garantálhatja.

Az elfogadott intézkedések sikerességének kulcsfontosságú feltétele a résztvevő tanárok és
tanulók felelősségteljes hozzáállása: elengedhetetlen, hogy mindenki folyamatosan és
precízen figyelje a saját egészségi állapotát és bármi kétség esetén vonja vissza a vizsgán való
részvételét.

