VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00
Opatření ředitele školy č. 6/2020
k zabránění zavlečení a šíření COVID-19
Preambule
Toto opatření stanovuje pravidla pro vstup, pohyb a pobyt osob v budově VŠZ podle zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, podle hodnocení aktuální epidemiologické situace v ČR
Ministerstvem zdravotnictví.
Preventivní opatření
Po dobu účinnosti tohoto opatření jsou všechny osoby, vstupující do budovy VŠZ, povinny
důsledně dodržovat preventivní hygienická opatření, směřující k zabránění šíření Covid-19,
a to: při pohybu v budově a uzavřených prostorách VŠZ, při příchodu do budovy VŠZ si
dezinfikovat ruce přípravkem k tomu určeným, který je k dispozici u vstupu a po celé budově
VŠZ u učeben, na sociálních zařízeních, ve společných prostorách i jiných částech budovy VŠZ.
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseniochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-doodvolani.pdf

Opatření spojená se studenty a výukou
1. Zahraniční studenti a vyučující, přijíždějící ze zemí, neuvedených v seznamu zemí s nízkým
rizikem nákazy, jsou povinni před vstupem do budovy školy absolvovat test na Covid-19.
Míra rizika nákazy ze zahraničí je určována stupni pohotovosti a opatřeními Ministerstva
zdravotnictví, vyplývajícími z aktuální epidemiologické situace, která jsou uveřejňována
s možností dálkového přístupu na adrese:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
Míra rizika nákazy v České republice je určována Sdělením Ministerstva zdravotnictví, které
je uveřejňováno s možností dálkového přístupu na adrese:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
2. Studenti, kteří lékařským potvrzením doloží, že patří do rizikové skupiny, případně doloží
nařízenou karanténu nebo umístění do izolace, a to studijnímu oddělení (SMS, MMS,
e-mail), se neúčastní kontaktní výuky.

3. Pro všechny studenty platí, že v případě vykazování symptomů Covid-19, jakými jsou
zejména bolest hlavy, teplota, kašel, únava, obtížné dýchání a ztráta čichu, se neúčastní
kontaktní výuky a nebudou vstupovat do budovy VŠZ; v případě, že se kontaktní výuky
zúčastní student, vykazující některý z uvedených symptomů, je vyučující povinen jej vykázat
z výuky; na studenta se pak pohlíží jako by mu byla nařízena karanténa.
4. Studenti, podle odstavců 2. a 3., budou další postup v rámci výuky jednotlivých předmětů
konzultovat s konkrétním akademickým pracovníkem (např. on-line konzultace, on-line
přenos probíhající přednášky nebo cvičení, záznam přednášky, náhradní termín odborných
cvičení apod.) v souladu s možnostmi a potřebami dotčených předmětů.
5. Všechna uvedená ustanovení se vztahují také na prezenční část výuky ve studijních
programech vyučovaných v kombinované formě studia.
6. Kontaktní výuka bude probíhat v budově VŠZ za přítomnosti nejvýše takového počtu osob
s ohledem na počet studentů, zapsaných do příslušného předmětu, jaký je stanoven
Plánem protiepidemických opatření v závislosti na aktuálním stupni pohotovosti.
7. Další opatření a jejich podrobnosti jsou stanoveny aktuálním plánem opatření,
uveřejněným spolu s tímto Opatřením ředitele ve veřejné části internetových stránek
a u vstupů do budovy VŠZ.
8. VŠZ ustanovuje pracovní skupinu/krizový štáb ve složení:
doc. MUDr. Lidmila Hamplová, PhD. - předsedkyně
Ing. František Kunc, PhD.
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.
Ing. Soňa Jexová, PhD.
Mgr. Eva Marková, PhD.
PhDr. Markéta Školoudová
Mgr. Jaroslav Pekara, PhD.
Aktuální informace budou uveřejňovány na webových stránkách školy, v sekci Aktuality.

Ing. František Kunc, PhD.
ředitel VŠZ

Plán protiepidemických opatření Vysoké školy zdravotnické, o. p. s.
Stupeň
Epidemiologické Označení
Preventivní opatření v oblasti
pohotovosti
kritérium
na
budově
Studenti:
• Povinnost desinfekce rukou při vstupech do budovy VŠZ i při vstupu do učeben
• V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budovy VŠZ
• Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
• Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí
účastnit kontaktní výuky
Zaměstnanci:
Nulové nebo
• Vyučující přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
0
zanedbatelné
bílá
• Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
riziko
• V případě vykazování symptomů Covid-19 může požádat zaměstnanec o práci z domova ředitele VŠZ
Provoz budovy:

•
•

Standardní
V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do budovy VŠZ

Provoz knihovny a studijního oddělení:

•

1

Výskyt nákazy
bez
komunitního
přenosu

zelená

Bez omezení

Studenti:
• Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst (desinfekce rukou u všech vstupů) ve společných prostorách
(chodby, toalety)
• V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budovy VŠZ
• Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
• Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí
účastnit kontaktní výuky
• Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti.
Zaměstnanci:
• Doporučeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst (desinfekce rukou u všech vstupů) ve společných prostorách
(chodby toalety)
• Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
• Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
• V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec o práci z domova ředitele VŠZ
• Omezeno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách pak
nad 500 osob
Provoz budovy:

•
•

Standardní
V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do budovy VŠZ

Studenti:
• Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst (desinfekce rukou u všech vstupů) ve všech vnitřních prostorách
VŠZ
• V případě vykazování symptomů Covid-19 studenti nevstupují do budovy VŠZ
• Zahraniční studenti ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
• Pokud student doloží lékařským potvrzením, že patří do rizikové skupiny, po dohodě s vyučujícím se nemusí
účastnit kontaktní výuky
• Kontaktní výuka v max. počtu 100 osob v jedné místnosti.
Zaměstnanci:
• Nařízeno nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst (desinfekce rukou u všech vstupů) ve všech vnitřních prostorách
VŠZ

2

Počínající
komunitní
přenos

žlutá

3

Narůstající nebo
přetrvávající
komunitní
přenos

červená

•
•
•
•
•

V kancelářích a kabinetech není povinnost nosit roušky
Zaměstnanci přijíždějící ze zemí s vyšším stupněm rizika nákazy musí absolvovat test na Covid-19
Zahraniční cesty se řídí nařízením Ministerstva zahraničních věcí ČR
V případě vykazování symptomů Covid-19 požádá zaměstnanec o práci z domova ředitele VŠZ
Zakázáno pořádání akcí, porad a zasedání v uzavřených prostorách nad 100 osob. Ve venkovních prostorách nad
200 osob
• Ředitel může umožnit zaměstnancům práci z domova, pokud to bude možné z provozního hlediska
Provoz budovy:
• Standardní
• V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do budovy VŠZ
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Praha a MŠMT
Informace/FAQ pro oblast VŠ a VaV
Studenti - Opatření jako u stupně 2 a navíc:
• Omezený vstup studentů do budovy VŠZ. Povolen vstup pouze individuálně po dohodě s vyučujícím (konzultace)
a za účelem návštěvy knihovny a studijního oddělení
• Výuka probíhá pokud možno distanční formou
• Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno
Zaměstnanci - Opatření jako u stupně 2 a navíc:
• Je zajištěn základní provoz pracovišť
• Pořádání akcí, zasedání, porad a podobná setkání je povoleno pouze online, pokud to bude možné z provozního
hlediska
• Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorky a ředitele VŠZ
Provoz budovy:
• Budova VŠZ je pro veřejnost uzavřena. Vstup povolen oprávněným osobám externích subjektů
• V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do budovy VŠZ
• Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Praha a MŠMT
• Informace/FAQ pro oblast VŠ a VaV

