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Rozhodnutí děkana č. 7/2020
Opatření k zamezení šíření koronavíru
Cl. 1
Úvodní ustanovení

1) Rozhodnutí respektuje platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a dalších relevantních
orgánů vyhlášená v souvislosti s epidemií koronavíru.
2) Zakazuje se vstup do budovy fakulty všem osobám s příznaky charakteristickými pro nákazu virem
covid-19 (zvýšená teplota, kašel, ztráta čichu, chuti apod.).
3) Zakazuje se pohyb a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech
vnitřních prostorách fakulty. Všichni přítomní jsou povinni respektovat aktuální znění Pokynů pro
pobyt osob v budově FVP.
4) Zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na
zaměstnance fakulty po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracují-li ve vzdálenosti
nejméně 2 metry od jiné osoby.

Cl. 2
Pokyny pro studenty a pracovníky FVP SU
1) Studenti i zaměstnanci jsou povinni v případě, že pociťují příznaky onemocnění virem covid-19
(zvýšená teplota, kašel, ztráta ěichu, chuti apod.) postupovat dle publikovaných pokynů hygienické
služby. V případě pozitivního testu na COVID-19 nebo karantény jsou povinni tuto skuteěnost
bezodkladně oznámit elektronickou formou na příslušný sekretariát nebo prostřednictvím IS SU.
Dojde-li k uvedené skuteěnosti v době výkonu praxe, postupují dle zásad a pokynů instituce, kde
praxi vykonávají.

2) Studenti jsou povinni zdržovat se v budově fakulty jen po dobu nezbytně nutnou, udržovat vzájemný
odstup a po ukončení výuky a dalších s výukou bezprostředně souvisejících aktivit budovu
neprodleně opustit.
3) Studenti jsou povinni (s výjimkou prezenční výuky dle platného rozvrhu) využívat prioritně on-line
formu kontaktů s pedagogy a organizačními složkami fakulty (OSSZ, sekretariáty ústavů apod.). Při
použití e-mailové korespondence jsou povinni využívat výhradně studentskýeh e-mailových adres,
na e-mailovou korespondenci z jiných e-mailových adres nebude brán zřetel a nebude na ni
odpovídáno. Případné telefonické kontakty s pracovníky organizačních složek fakulty (OSSZ,
sekretariáty ústavů apod.) jsou povinni omezit pouze na publikované úřední hodiny.
4) Pedagogové jsou povinni při všech formách prezenční výuky (včetně přednášek) vést pro potřeby
případného trasování prezenci studentů při výuce.

Cl. 3

Závěrečná ustanovení
1) Tímto rozhodnutím se ruší RD 05/2020 Opatření k zamezení šíření koronavíru.

V Opavě dne 18. září 2020

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. v.r.
děkan
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