Principy fungování LFP UK s ohledem na COVID-19
Krizový tým COVID
Na LFP byl zřízen Krizový tým COVID, který je zodpovědný za veškerá opatření související s epidemií
COVIDu-19. Vedoucí krizového týmu je prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
Krizový tým zároveň funguje jako rozhodovací místo, které rozhoduje o postupu v rámci řízení a koordinace
protiepidemických opatření na LFP.
Při kontaktu krizového týmu využijte emailové adresy krizovytym@lfp.cuni.cz a uveďte své telefonní číslo.
Veškeré informace v komunikaci s krizovým týmem jsou považovány za vysoce senzitivní a jsou chráněné.
Epidemiologický manuál







Nákaza: V případě pozitivního nálezu na COVID-19 student, zaměstnanec či externista kromě
standardního postupu daného hygienickými opatřeními neprodleně informuje příslušný kontakt, viz
níže, vyplní formulář na stránkách LFP https://elius.lfp.cuni.cz/web/nahlaseni_covid.html a bude
plně nápomocen při trasování svých rizikových kontaktů na LFP.
Karanténa: V případě nařízené karantény student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje
příslušný „Covid referující kontakt“ níže.
Rizikový kontakt: student, zaměstnanec či externista neprodleně informuje příslušný „Covid
referující kontakt“ a nechá si provést test na COVID. Za rizikový kontakt se považují následující
situace:
o Výskyt COVIDu ve společné domácnosti
o Přímý fyzický kontakt s COVID pozitivní osobou (např. podání ruky)
o Epidemiologicky nechráněný kontakt (tj. bez roušky či respirátoru) ve vzdálenosti do
2 metrů po dobu delší než 15 min s COVID pozitivní osobou
Respirační onemocnění: V případě projevů infekčního onemocnění zejména s respiračními příznaky
(dušnost/pocit ztíženého dýchání, horečka, suchý kašel) student, zaměstnanec či externista
kontaktuje svého praktického lékaře a zároveň neprodleně informuje příslušného vedoucího či
příslušný „Covid referující kontakt“. Důrazně se doporučuje s respiračními příznaky nechodit na
výuku či na pracoviště!

Pro zaměstnance – „Co dělat, když“:


Mám příznaky respiračního onemocnění: Nikdo s příznaky onemocnění nechodí do práce.
o

Home office - V případě, že to zdravotní stav zaměstnance a povaha pracovní náplně
dovolí, zůstává zaměstnanec po domluvě s nadřízeným na home office.

o



Sick days, dovolená, neschopenka – V jiném než výše uvedeném případě využije
zaměstnanec jednu z vyjmenovaných možností dle domluvy s nadřízeným a aktuální
zdravotní situace.
Byl jsem v kontaktu s COVID pozitivní osobou
o Přímý kontakt


Zaměstnanec pracuje na home office a nechá si provést test na COVID.
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o

Za přímý kontakt se považuje: Výskyt COVIDu ve společné domácnosti,
přímý fyzický epidemicky nechráněný kontakt s COVID (např. podání
ruky), kontakt ve vzdálenosti do 2 metrů po dobu delší než 15 min
s COVID pozitivní osobou.
Nepřímý kontakt


Zaměstnanec dále dochází do práce jako obvykle, dbá na pravidla 3R
(ruce, roušky, rozestupy).



Příkladem nepřímého kontaktu může být: kamarád, se kterým jsem
hrál tenis, se před týdnem potkal s COVID pozitivní osobou.

„Covid referující kontakty“:
 Studenti českých studijních programů se obracejí na e-mail jiri.novotny@lfp.cuni.cz
 Studenti anglo-jazyčných programů se obracejí na e-mail jitka.kuncova@lfp.cuni.cz
 Studenti v programu ERASMUS se obracejí na e-mail jitka.cernohousova@lfp.cuni.cz
 Studenti doktorského studia se obracejí na e-mail barbora.stachova@lfp.cuni.cz
 Zaměstnanci a externisté se obracejí na e-mail alena.polivkova@lfp.cuni.cz

Principy fungování LFP UK v průběhu zimního semestru akademického roku 2020/2021 s ohledem na
rizika spojená s nákazou COVID-19 (ke dni 12. 10. 2020)
Obecná východiska:


LFP UK se řídí obecně závaznými předpisy a pokyny pro oblast prevence a řešení případů nákazy
COVID-19 vydávanými ústředními orgány státní moci, jakož i hygienickou správou a Univerzitou
Karlovou. V nezbytných případech a v mezích výše uvedených předpisů a pokynů může děkan
přijmout další opatření ve vztahu fungování fakulty.



Studenti, akademičtí i neakademičtí zaměstnanci fakulty ve zvýšené míře dbají o prevenci rizik
s ohledem na šíření nákazy (mytí a dezinfekce rukou, přiměřený rozestup mezi osobami, roušky či
respirátory). Osoba s příznaky respiračního onemocnění či jiných příznaků symptomatických pro
nákazu virem COVID-19 nebude fyzicky navštěvovat LFP UK.



Studenti i zaměstnanci LFP UK jsou žádáni, aby v případě pozitivity na nemoc COVID-19 o tomto
neprodleně informovali fakultu dohodnutým způsobem.



Každé akademické pracoviště i neakademická součást děkanátu nastaví zásady zastupitelnosti osob
tak, aby byl chod pracoviště v nezbytné míře zajištěn i pro případ, že jeho vedoucí či další
relevantní pracovníci nemohou ze zdravotních (i jiných) důvodů po přechodnou dobu vykonávat
běžnou činnost.



Ve vztahu k zahraničním pracovním cestám či příjezdům zahraničních akademiků v prvé řadě platí,
že musí být respektována pravidla stanovená pro naše občany i cizince orgány České republiky,
potažmo též v případě výjezdů i cílové země. Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců LFP UK jsou
v principu možné za předpokladu, že cílová země (popř. region) v den odjezdu je označena na
seznamu zemí jako „zelená“ (tj. s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19). Obdobně pro
příjezdy zahraničních hostů na LFP UK (vědecká, pedagogická i další mobilita pracovníků) je do
odvolání možný příjezd pouze ze zemí, které jsou označeny jako „zelené“.
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Rámcový semafor pro fungování fakulty s ohledem na aktuální situaci v souvislosti s COVID-19
Zelená = není zaznamenán žádný aktivní případ nemoci COVID-19 mezi studenty a/nebo zaměstnanci
fakulty (popř. tehdy, pokud se nakažení v rozhodné době nepohybovali v prostorách LFP UK)


běžný provoz ve výuce a dalších činnostech, na klinických pracovištích s dodržováním zde
vyhlášeného a platného protiepidemického režimu



dodržování základních hygienických opatření (mytí a dezinfekce rukou, udržování rozestupů, pokud
to jde), zvýšený úklid a sanitace prostor LFP (především WC, kliky dveří, zábradlí atp.)
nošení roušek doporučováno, nikoliv povinné



Oranžová = ojedinělý aktivní výskyt nemoci COVID-19 mezi studenty/zaměstnanci, kteří se v rizikové
inkubační/infekční době pohybovali v prostorách LFP UK
 LFP UK respektuje rozhodnutí a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví
 provede se dezinfekce prostor, kde se nakažený student či zaměstnanec pohyboval
 do rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví se pozastavuje prezenční výuka u těch vyučujících,
kteří s nakaženým přišli epidemiologicky dostatečně nechráněni v rizikové době do kontaktu
v rámci seminárních skupin či jiných vzdělávacích aktivit v užším kruhu osob; nahrazení prezenční
výuky distanční formou nebo zastoupením vyučujícího jiným zaměstnancem
 zvýšená hygienická opatření při vstupu do fakulty a pobytu v ní, důkladný úklid a sanitace prostor
každý den po skončení výuky, v pravidelných intervalech i během dne
 povinnost nosit v budově fakulty roušku či obdobnou ochrannou pomůcku
 povinnost na klinických pracovištích dodržovat zde vyhlášený a platný protiepidemický režim a
opatření
 vyučující a další zaměstnanci z tzv. ohroženějších skupin (věkově či zdravotním stavem) mohou
vykonávat práci z domova, pokud se na tom dohodnou se svým nadřízeným pracovníkem
Červená = vícečetný výskyt nemoci COVID-19 mezi studenty/zaměstnanci LFP UK s podezřením na tzv.
komunitní šíření v rámci fakultní obce
 LFP UK respektuje rozhodnutí a pokyny orgánů ochrany veřejného zdraví
 důkladná dezinfekce všech veřejných částí budovy LFP UK
 prostory fakulty nejsou přístupné veřejnosti; odlišnými pravidly se mohou řídit na svou
odpovědnost provozovatelé prostor svěřených do správy jiných součástí UK (menza, výdejna
průkazů)
 veškerá výuka s výjimkou osobní přítomnosti studentů na klinické a praktické výuce a praxi
studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství se koná výhradně distanční
formou, přičemž při praktické a klinické výuce je student povinen dodržovat zde vyhlášený a platný
protiepidemický režim, za jeho zveřejnění a dodržování zodpovídá garant příslušného předmětu.
 kontroly studia neprobíhají kontaktní formou s výjimkou zkoušek, jejichž součástí je praktická část a
státních zkoušek, které jsou dovoleny prezenční formou v maximálním počtu 10 zúčastněných osob
(studenti i pedagogové) v jedné místnosti
 režim home office pro všechny zaměstnance LFP UK, jejichž přítomnost v budově LFP UK není
nezbytně nutná, povinnost nosit v budově fakulty roušku či obdobnou ochrannou pomůcku
 všechna výše uvedená opatření mohou být aktuálně dle rozhodnutí orgánů ochrany veřejného
zdraví modifikována a může být pozastavena veškerá prezenční výuka a budovy uzavřeny.
Dne 12. října 2020 děkan fakulty vyhlásil červený stupeň.
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Pravidla ve vztahu k zahraničním studentům
V okamžiku příjezdu musí studenti respektovat obecně závazná pravidla obsažená momentálně především
v Ochranném opatření ze dne 2. 10. 2020: https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-ochrana-statnihranice-s-ucinnosti-od-5-10-2020-do-odvolani/ (anglicky: https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/10/219_PM_state-boarders-from-5-October_02102020.pdf)
Osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy
(https://koronavirus.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebojejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-5-10-2020-do-odvolani/) mají
povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a
odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je
dostupný zde. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho
možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země pak daná
osoba musí na vlastní náklady absolvovat test na nemoc COVID-19, jehož výsledek neprodleně
doručí místně příslušné hygienické stanici. Vzdělávací instituce má povinnost zamezit vstupu těchto osob do
všech svých prostor, pokud tyto osoby současně škole negativní výsledek PCR testu na COVID-19 z území
České republiky.
Testy lze podstoupit přímo na letišti Václava Havla, bližší informace najdete zde. Zaměstnanci studenti UK
mohou využít i cenově výhodnější odběrové místo na 1. LF UK.
Další odběrová místa v Plzni:
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5173-examination-of-covid-19-for-self-payers.html
https://www.nextlab.cz/en/news/128
https://koronavirus.biopticka.cz/
Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.
Erasmus studenti i studenti doktorských studijních programů se řídí stejnými pokyny jako studenti
magisterských studijních programů v českém i anglickém jazyce.
Během výuky pro studenty platí povinnost mít nasazené roušky nebo respirátory podle pokynů vyučujících.
Studenti jsou povinni respektovat všechna aktuální epidemiologická opatření.

Důležité odkazy
Seznam bezpečných zemí:
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/
Víza, přihlášky k pobytu, cestování:
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/news/before_you_travel_step_by_step_guide_on.html

Opatření Ministerstva zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/en/extraordinary-and-protective-measures-and-recommendations/
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
Informace Ministerstva vnitra, informace o cestování do ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx
V Plzni dne 12. 10. 2020
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