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Všem pracovištím

V Praze dne 18.05.2020
Č. j. 60/13911/20/ORO-RS

PŘÍKAZ DĚKANA č. 3/2020
ke snížení rizika nákazy koronavirem
I.
Úvodní ustanovení
1. Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Vlády České republiky, dotčených
ministerstev a jiných orgánů v souvislosti se snížením rizika nákazy koronavirem a na
základě aktuálních informací o vývoji epidemiologické situace; ustanovení tohoto příkazu
se neuplatní v případech, kdy jsou právními předpisy či jinými závaznými opatřeními vyšší
právní síly stanoveny podmínky, pravidla a postupy přísnější.
2. K tomuto příkazu je vydán metodický pokyn.
II.
Vstup do objektů FEL / opuštění objektů FEL
1. Vstup do budov FEL je umožněn pouze studentům, pedagogům, zaměstnancům ČVUT FEL
v Praze,

policii,

hasičům,

zdravotníkům,

pracovníkům

převážejícím

zásilky

pro

FEL, zaměstnancům subjektů v nájmu prostor FEL, předem ohlášeným návštěvám a
osobám zajišťujícím v budově FEL nutné opravy, revize apod.
2. Při vstupu do budov FEL jsou studenti a ostatní osoby, vyjma zaměstnanců FEL, povinni
odevzdat na vrátnici FEL podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění. Čestné prohlášení je přílohou č. 1 tohoto příkazu děkana.
3. Všechny osoby ve společných prostorách FEL musí:


nosit prostředky ochrany dýchacích cest (roušky);



dodržovat hygienická pravidla;



udržovat odstup mezi osobami 2 m, pokud se nejedná o osoby v bližším vztahu.

4. Po ukončení výuky, zkoušek nebo konzultací jsou studenti a návštěvy povinni budovu FEL
bez prodlení opustit.
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III.
Konání výuky, zkoušek a konzultací v místnostech na FEL
1. Výuka a zkoušení bude v maximální možné míře nahrazena výukou bezkontaktní (tj. s
využitím online výuky a elektronických prostředků komunikace na dálku).
2. Kontaktní výuku nebo zkoušku lze konat, pokud bude dodržena podmínka přítomnosti
nejvýše 15 studentů v místnosti.
3. Vyučující zapíše informace k plánované výuce, zkoušce nebo konzultaci do registrační
tabulky. Místnost uvedená v registrační tabulce bude po každé vyučovací jednotce
dezinfikována.
4. Zaměstnanec FEL odpovědný za výuku, zkoušku nebo konzultaci zajistí vedení seznamu
osob, které se výuky ve skupině účastnily. Seznam bude uchován na katedře po dobu 60
dní od ukončení nutnosti dodržování epidemiologických opatření a doporučení v souladu s
nařízeními Vlády ČR, dotčených ministerstev a jiných orgánů.
5. V průběhu výuky nebo zkoušky v místnosti musí pedagogičtí pracovníci a studenti FEL
nosit ochranu dýchacích cest při zachování rozestupu min. 2 m.
IV.
Opatření ke snížení rizika nákazy
1. Schůze, porady, pracovní jednání apod. je možné v budovách FEL konat kontaktně, pokud
účast nepřesáhne 15 osob. Zaměstnanec FEL odpovědný za svolání takového jednání zajistí
vedení seznamu osob, které se takového kontaktního jednání ve skupině zúčastnily; seznam
bude uchován po dobu 60 dní od ukončení nutnosti dodržování epidemiologických opatření
a doporučení v souladu s nařízeními Vlády ČR, dotčených ministerstev a jiných orgánů.
2. Pracovní cesty zaměstnanců FEL a cesty studentů organizované ČVUT do zahraničí se až do
odvolání nesmí uskutečnit.
3. Zakazuje se přijímání zahraničních hostů.
4. Studenti FEL, kteří do ČR přijedou ze zahraničí (ať už čeští či zahraniční studenti pro
dokončení výuky), se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách FEL.
Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na studenty, kteří při vstupu do ČR předloží
potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem; PCR test si osoby zajišťují na
vlastní náklady; stáří PCR testu nesmí být starší než 4 dny.
5. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům
COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, popř. jiný příznak akutní
infekce dýchacích cest), nesmí do prostor FEL vstoupit.
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6. Osoby (studenti, nebo zaměstnanci FEL), které jsou v povinné karanténě nebo u kterých se
prokázala nákaza COVID-19, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit na email:
sekretariat@fel.cvut.cz, včetně uvedení informace, zda v posledních 14 dnech byly
v prostorách ČVUT a kde, případně se kterými osobami z ČVUT se setkaly.
V.
Závěrečné ustanovení
1. Všechna pracoviště FEL jsou povinna neprodleně zajistit informování svých příchozích
studentů o obsahu tohoto příkazu
2. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 18. května 2020.

prof. Mgr. Petr
Páta, Ph.D.
2020.05.18
12:49:22 +02'00'
2020.009.20063
prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.
děkan
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PŘÍLOHA č. 1
k Příkazu děkana č. 3/2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
A KARANTÉNNÍHO OPATŘENÍ

Já ...................................................................................................................................................,
(jméno, příjmení)
student Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT),
datum narození: ...................................................................................................................................
prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění a jsem bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)
a prohlašuji, že nemám v daném čase nařízeno karanténní opatření.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v tomto prohlášení a beru na vědomí, že tyto
údaje budou zpracovávány ČVUT nejdéle po dobu 60 dnů od ukončení nouzového stavu.
Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.
V .......................................
Dne ................................
………………………………………
podpis

