VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s.
se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ 150 00

Opatření ředitele školy
č. 19/2021
k zajištění výuky na Vysoké škole zdravotnické, o. p. s.
na základě pandemické situace v ČR (COVID-19),
s účinností ode dne 15. 11. 2021

Na základě tohoto Opatření ředitele školy č. 19/2021 určuji režim výuky na Vysoké škole
zdravotnické, o. p. s. (dále jen „VŠZ“) od 15. 11. 2021 takto:

1. výuky na VŠZ se mohou účastnit studenti, kteří mají:
a) negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 3 dnů a který
byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví k provádění testů a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich doba izolace podle
platného opatření MZ, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
c) vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace
druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů a očkovaná osoba nejeví
žádné příznaky onemocnění COVID-19.
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2. Studenti, kteří nesplní podmínky dle bodu 1. tohoto Opatření ředitele školy č. 19/2021
musí mít po celou dobu pobytu na VŠZ nasazen respirátor FFP2.

3. Pro všechny studenty dále platí povinnost mít nasazený respirátor FFP2 ve všech
společných prostorách školy (např. chodba, schodiště, toalety atd.).

4. Studenti musí mít nasazený respirátor FFP2 tam, kde se během výuky nachází 50 a více
studentů.

5. VŠZ si vyhrazuje právo kontroly dodržování tohoto Opatření ředitele č. 19/2021.

6. Tímto Opatřením ředitele školy č. 19/2021 se ruší Opatření ředitele školy č. 18/2021 ze
dne 4. 11. 2021.

V Praze dne 10. 11. 2021

Ing. František Kunc, PhD., v.r.
ředitel VŠZ, o. p. s.
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