ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ STUDENTŮ, ŽÁKŮ
A PEDAGOGŮ VYKONÁVAJÍCÍCH PRAKTICKOU VÝUKU VE
FN PLZEŇ
Informace pro VNELZP a studenty FZS ZČU v Plzni, studenty, žáky a odborné učitelky
praktické výuky SZŠ a VOŠZ v Plzni, studenty ostatních vzdělávacích institucí

Červenec 2021

S ohledem na klíčové postavení FN Plzeň v rámci regionu, nutnost zachování poskytování vysoce specializované
péče a ochrany zdraví pacientů svěřeným jim do péče, jsou s účinností od 1. 7. 2021 všichni studenti / pedagogičtí
pracovníci / stážisté apod. (dále jen partneři) FN Plzeň povinni být z rozhodnutí vedení FN Plzeň přítomni i nadále
na pracovišti – tedy vykonávat odbornou praxi / stáž - s platným potvrzením o absolvování POC antigenního testu
(nebo RT-PCR test) s platností 1 týdne (tj. jednou za 7 dní), a to až do odvolání.
Toto mimořádné opatření se netýká pouze partnerů (výjimka z uvedeného), v případě, že:
1. u dvoudávkového schématu uplynulo 14 dní od druhé aplikace očkovací látky,
2. u jednodávkového schématu uplynulo 14 dní od aplikace,
3. partner doloží doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění, kdy od dne prvního pozitivního RT-PCR
/ POC antigenního testu uplynulo alespoň 14 dní a ne více než 180 dní (laboratorní výsledek či lékařskou zprávu)
a nemá žádné příznaky onemocnění.
Všichni partneři FN Plzeň musí doložit výjimku z povinného antigenního testování, tj. výše uvedené, pokud toto
nesplňují, pak ve frekvenci 1x za 7 dní doložit negativní antigenní test.
Vyšetření může partner FN Plzeň absolvovat bezplatně na libovolném Odběrovém místě, např. v místě trvalého
bydliště. Testování partnerů pomocí samotestovací sady není přípustné.
Partnerem se v této souvislosti rozumí studenti, žáci a jejich učitelé vykonávajících ve FN Plzeň odborné
praxe/stáže, kteří předloží před nástupem praktické výuky vedoucímu ročníku či garantovi odborné praxe, který je
zaměstnancem školy (ZČU FZS, SZŠ a VOŠZ) potvrzení o negativitě testů, příp. potvrzení o prodělání
onemocnění či řádném očkování. Analogicky platí i pro frekventanty celoživotního vzdělávání a studenty ostatních
škol, ti předkládají potvrzení vedoucímu nelékaři ZOK.

Studijní oddělení SZŠ a VOŠZ a FZS ZČU v Plzni následně zašle e-mailem seznamy studentů nelékařských
zdravotnických kvalifikačních programů, realizujících praktickou výuku v rámci FN Plzeň, řazených abecedně dle
kvalifikačních oborů a studijních ročníků, s potvrzením o negativitě testů a seznamy po prodělaném onemocnění
COVID-19 v 180 denní lhůtě a seznamy osob očkovaných k archivaci manažerce pro vzdělávání NELZP paní
Mgr. S. Chabrové vždy ve frekvenci 1x týdně, po dobu platnosti tohoto pokynu, na e-mail: chabrovas@fnplzen.cz
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