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1.

Všeobecná ustanovení
Tento příkaz je vydáván s cílem přispět ke snížení rizika rozšíření nákazy koronavirem
SARS-CoV-2. V souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR mimořádné opatření č.j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, kterým
je nařízena povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

2.

Zaměstnanci
(1) Všem zaměstnancům, jejichž fyzická přítomnost není pro chod TUL a pro naplnění
jeho účelu zcela nezbytná, bude umožněn v maximální možné míře výkon práce z domova, zaměstnanec v této věci vždy jedná se svým přímým nadřízeným.
(2) Zaměstnanci bude od 17. března 2021 umožněna osobní (fyzická) přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, pokud:
a) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví 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 dní, 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,
b) nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví
žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
c) nebo prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
d) nebo prokáže, že podstoupil v posledních 7 dnech POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
e) nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, podstoupil preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 a jehož výsledek
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je negativní; Tohoto testu se nesmí účastnit zaměstnanec, který spadá pod některý
z předchozích bodů a) až d). bližší podmínky organizace provádění testů na pracovišti zaměstnavatele jsou uvedeny v příloze příkazu
f) nebo v prostorách zaměstnavatele, které určí zástupce zaměstnavatele (rektor, děkan, ředitel), podstoupil preventivní test pro samotestování, který pořídil zaměstnavatel, na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 a jehož výsledek je
negativní.
Skutečnosti uvedené v bodě (2) písm. a) až d) zaměstnanec prokáže potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (resp. Ministerstvem zdravotnictví ČR)
svému zaměstnavateli prostřednictvím uvedení těchto skutečností do stávajícího systému Covid (https://liane.tul.cz/covid/). Potvrzením je i SMS nebo e-mail o negativním výsledku testu podle bodů (2) písm. c) a d).
(3) Plnění povinnosti zaměstnavatele vést evidenci provedených testů u zaměstnanců na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 bude zajištěno prostřednictvím stávajícího systému Covid (https://liane.tul.cz/covid/).
3.

Studenti, třetí osoby
Veškeré budovy TUL budou uzavřeny, na kartu budou přístupné pouze zaměstnancům
TUL. Studenti a třetí osoby budou do budov vpuštěny pouze po předchozí domluvě. Vyučující či zaměstnanec, se kterým mají schůzku, je povinen je vždy vyzvednout u vstupu do
budovy.

4.

Závěrečná ustanovení
Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem 15. 3. 2021 a je platný do jeho zrušení.
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