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Článek 1
Úvodní ustanovení
Tento pokyn upravuje podmínky realizace provozních a hygienických opatření pro pohyb
zaměstnanců a studentů závěrečného ročníku studia Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě Slezské univerzity v Opavě (dále „fakulta“).

Článek 2
Pokyny k pobytu v objektech fakulty
1) Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16184/2020-1/
MIN/KAN a v souladu s II. Změnou a doplněním Rozhodnutí rektora č.8/2020, čl.
IV, může pobývat student závěrečného ročníku studia a jiná osoba v objektech fakulty
v Opavě za následujících podmínek: je bez akutních zdravotních potíží, odpovídajících
virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a
čichu apod.) a nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
2) Pracovník vrátnice zkontroluje, zda je příchozí osoba vybavena ochranným prostředkem
dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šálek, nebo jiným
prostředkem, který brání šíření kapének a vyzve příchozího, aby při vstupu do budovy
provedl dezinfekci rukou desinfekčními prostředky umístěnými v prostoru u vrátnice
objektu.
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3) Pracovník vrátnice zapíše a ověří totožnost studenta nebo jiné osoby, zapíše účel pobytu,
kontaktního pedagoga a tamtéž zapíše jeho odchod (viz. příloha č. 1).
4) Pro zaměstnance platí povinnost důsledného vedení evidence přítomnosti na pracovišti
dle čl. II., odst. 1) Směrnice rektora č. 1/2019 Vykazování pracovní doby a čerpání
dovolené zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě.
5) Pro komunikaci se sekretariáty jednotlivých pracovišť, studijním oddělením, oddělením
pro vědu a zahraniční styky a oddělením pro strategie a rozvoj je nutné i nadále využívat
ke konzultacím prostředky vzdáleného přístupu (především e-mail).

Článek 3
Pokyny k využívání učeben
1) Během mimořádných opatření je možné pro kontakt se studenty využívat výhradně
místnosti k tomu určené.
2) Příslušný pedagog ověří v IS SU, že student vyplnil Čestné prohlášení o nenařízení
karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a příznaků
virového infekčního onemocnění, v opačném případě ho vyzve k okamžitému opuštění
budovy.
3) Příslušný pedagog zodpovídá za dodržování veškerých preventivních opatření
v učebnách a ve specializovaných pracovnách (vybavení ochrannými pomůckami,
dodržování odstupu, maximální počet 5 osob).

Článek 4
Pokyny k mimořádným hygienickým opatřením
1) Dezinfekční prostředky pro osoby pobývající v prostorách fakulty jsou umístěny ve
vstupu do objektu (u vrátnice objektu), v sociálních zařízeních a před vstupy do
místností konzultací a zkoušení studentů.
2) V objektech fakulty se provádí pravidelná dezinfekce vnitřních prostor včetně míst,
kterých se dotýkají ruce návštěvníků (kliky, madla, zábradlí, kování, nábytkové
povrchy apod.).

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1) Tento pokyn nabývá účinnosti a platnosti dnem zveřejnění na webových stránkách fakulty.

V Opavě dne 20. 4. 2020

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. v. r.
děkanka
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Evidence pobytu osob v objektech Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě
Objekt:
Místnost:

Datum
20.04.2020

Jméno a příjmení
Josef Novák

příchod
10:30

účel pobytu
konzultace
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kontaktní osoba/ústav
Jiří Novotný/UHV

odchod
12:30
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