V Praze dne 13. 10. 2020
Čj.: UK3LF/333/2020-40
OPATŘENÍ DĚKANA
kterým se vydává Příkaz č. 39/2020, kterým se stanoví preventivní a karanténní
opatření pro zaměstnance na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „příkaz“)
Čl. 1
Úvodní ustanovení
S ohledem na stoupající počty pozitivně testovaných osob na přítomnost koronaviru a
vzrůstající počet pacientů s onemocněním COVID 19 v Praze a s tím související nebezpečí,
že pracovní kolektivy na jednotlivých pracovištích 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
(dále jen „3. LF UK“) mohou být umístěny do karantény, vyhlašuji do odvolání v zájmu
zajištění kontinuálního plnění všech pracovních povinností tato preventivní karanténní
opatření.
Čl. 2
Osobní přítomnost zaměstnanců na pracovišti
1. Vedoucí základních pracovišť a samostatných oddělení 3. LF UK umístěných v budovách
A, B, X, SZÚ a Karlov zajistí kontinuální plnění všech činností, povinností a pracovních
úkolů s tím, že vždy alespoň jeden zaměstnanec pracoviště bude fyzicky přítomen na
pracovišti. Výjimku může stanovit děkan v případech hodných zvláštního zřetele.
2. Vedoucí základních pracovišť 3. LF UK umístěných ve zdravotnických zařízeních zajistí
kontinuální plnění všech činností, povinností a pracovních úkolů s ohledem na přijatá
opatření zdravotnického zařízení.
3. V rámci pracovišť děkanátu, Střediska vědeckých informací a Výpočetního střediska
3. LF UK budou vytvořeny skupiny zaměstnanců tak, aby byla v maximálním možném
rozsahu omezena současná osobní přítomnost dvou a více zaměstnanců v jedné kanceláři.
Vedoucí těchto pracovišť zajistí kontinuální plnění všech činností, povinností a pracovních
úkolů s tím, že vždy alespoň jeden zaměstnanec pracoviště bude fyzicky přítomen na
pracovišti. Výjimku může stanovit tajemník v případech hodných zvláštního zřetele.
Čl. 3
Režim práce z domova
1. Mimo osobní přítomnost na pracovišti jsou zaměstnanci oprávněni vykonávat své
pracovní povinnosti a plnit pracovní úkoly sjednané pracovní smlouvou nebo jejich část
v režimu práce z domova za těchto podmínek:
-

místo výkonu práce bude stanoveno po dohodě s vedoucím pracoviště,

-

přesuny z jednoho místa výkonu práce do druhého se nezapočítávají do pracovní doby
a nejedná se o výkon práce,

-

zaměstnanec je povinen čerpat povinné přestávky na jídlo a oddech v min. délce 30
min. po 6 hod. nepřetržitého výkonu práce. Zaměstnanec není bez souhlasu
zaměstnavatele oprávněn vykonávat práci z domova v noci (22 hod. - 6 hod.),
v sobotu, neděli a ve svátek,

-

zaměstnanec je povinen se účastnit plánovaných i neplánovaných porad a pracovních
setkání podle pokynů nadřízeného zaměstnance. Pracovní porady budou
uskutečňovány přednostně jen hybridní formou, tj. za minimální osobní přítomnosti
zaměstnanců, není-li pro jinou formu zvláštní důvod,

-

zaměstnanec je povinen dodržovat všechny předpisy, které se týkají ochrany zdraví
a bezpečnosti práce stejně tak, jako by vykonával práci na pracovišti stanoveném
zaměstnavatelem,

-

případě pracovního úrazu je zaměstnanec povinen bezodkladně umožnit přístup na
místo výkonu práce za účelem prošetření okolností úrazu,

-

zaměstnanec je povinen při výkonu pracovních činností z místa výkonu práce zajistit
ochranu dat, údajů a informací souvisejících s výkonem práce a plněním pracovních
úkolů dle podmínek stanovených zaměstnavatelem, a to před jejich možným zneužitím
třetí osobou a před zveřejněním. Pokud zaměstnanec bude při výkonu své práce
zpracovávat osobní údaje, je vázán mlčenlivostí a je povinen zajistit ochranu těchto
osobních údajů před jejich zneužitím třetí osobou, nebo jejich zveřejněním, pokud
k tomu neobdržel předchozí písemný souhlas subjektů údajů. Při zpracování těchto
osobních údajů je zaměstnanec povinen dodržovat příslušné obecně závazné právní
předpisy České republiky, zejm. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
v platném znění, předpisy Evropské unie, zejm. nařízení Evropského parlamentu a
rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) a související vnitřní předpisy zaměstnavatele,

-

při výkonu práce z domova musí být zaměstnanec k zastižení (na telefonu, na
pracovním e-mailu) po celou dobu své standardní pracovní doby.
Čl. 4
Používání ochranných prostředků

Ve všech vnitřních prostorách (chodby, kanceláře, laboratoře, posluchárny, knihovna ad.)
budov A, B, X, SZÚ a Karlov platí povinné nošení ochranných roušek, nasazené přes ústa i
přes nos.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
Tento příkaz nabývá platnosti dnem svého uveřejnění a účinnosti od 14. 10. 2020.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan 3. LF UK

