V Praze 9. 3. 2021
Č.j.: UK3LF/17577/2021-7
Počet listů: 3
Přílohy: 3

OPATŘENÍ DĚKANA
kterým se vydává Příkaz děkana č. 6/2021,
kterým se stanoví mimořádná pravidla pro organizaci práce a podmínky ke vstupu na
pracoviště v objektech 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro období od 12. 3. 2021
do odvolání
Preambule
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 5. března 2021 mimořádné opatření
č. j.: MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN („Opatření MZČR“), na základě kterého byla vydána
opatření rektora Univerzity Karlovy č. 8/2021 a 9/2021 rozhodl děkan 3. LF UK o vydání
opatření následujícího znění:
Čl. 1
Práce z domova (home office)
1. Na základě Opatření rektora UK č. 14/2020 a 8/2021 nařizuji všem zaměstnancům 3.
lékařské fakulty UK výkon práce z domova („home office“) na dobu od 12. března 2021 od
16:00 hodin do odvolání s následujícími výjimkami:
2. Do budov fakulty Ruská 87 (A, B) a Ke Karlovu 4 bude poté umožněn vstup pouze těm
pracovníkům, kteří požádali o výjimku děkana (akademičtí pracovníci) nebo tajemnici
(ostatní pracovníci), dále „Výjimka“. Tito pracovníci musí splňovat níže uvedené
podmínky (čl. 2, odst. 1). Omezení vstupu na fakultní pracoviště se nevztahuje na ty
pracovníky fakulty, jejichž místem výkonu práce je zdravotnické zařízení (pro vstup do
prostor zdravotnických zařízení platí pravidla stanovená jejich řediteli).
3. Současně je nutno zachovat v maximální míře chod fakulty jak po stránce administrativní,
tak po stránce akademických činností. Proto ukládám přednostům ústavů, klinik a kabinetů
(pro jim podřízené zaměstnance) a tajemnici fakulty (pro zaměstnance nezařazené na
ústavech, klinikách a v kabinetech), aby k mým rukám do 48 hodin po vydání tohoto
opatření dodali seznam co nejmenšího počtu jim podřízených pracovníků, kterým nezbytně
musí mít umožněn vstup do výše uvedených budov fakulty po výše uvedené období
(„Seznam osob“).
4. Seznam osob, pro které je požadována výjimka děkana (tj. má jim být po výše uvedenou
dobu umožněn vstup do budov fakulty) musí obsahovat tyto údaje:
-

Jméno, příjmení, tituly
Číslo zaměstnaneckého průkazu UK
Informaci, zda osoba byla očkována proti covidu-19
Informaci, zda osoba prodělala covid-19
U osob, které nebyly očkovány ani neprodělaly covid-19 v posledních 3 měsících
musí být tajemnici fakulty dodány další osobní údaje, které budou sloužit k zapsání
těchto osob na testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 (bude specifikováno
v dopise tajemnice přednostům a dalším vedoucím pracovníkům)
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Čl. 2
Povinné testování zaměstnanců
1. Zaměstnanci, kterým má být umožněna práce na pracovišti zaměstnavatele, resp. vstup do
fakultních budov, musí (pokud nejsou očkováni nebo neprodělali nemoc covid-19 – viz
dále) absolvovat test na přítomnost viru SARS-CoV-2, neboť dnem 17. 3. nebude povolen
vstup do výše specifikovaných prostor fakulty žádné osobě, která se neprokáže dokladem o
jedné z těchto tří možností:
-

Negativním výsledkem testu na SARS-CoV-2 (nesmí být v den vstupu do budovy starší
než 7 dnů, optimálně tedy test provedený 15. či 16. 3., neboť platnost negativního testu
vždy vyprší 7. den po jeho provedení). Výsledek testu je nutno předložit děkanovi nebo
tajemnici před prvním vstupem do budovy. Planost testu je max. 7 dní, tzn., že
zaměstnanec (pokud potřebuje k výkonu své práce z nařízeného „home office“
výjimku) musí test podstoupit opakovaně v intervalu nejdéle 7 dnů od sebe po celou
dobu platnosti tohoto Opatření.

-

Čestným prohlášením o řádně ukončeném očkování proti covid-19 (vzor tvoří přílohu
č. 1 tohoto opatření). Čestné prohlášení nutno přiložit k žádosti o výjimku dle čl. 1, odst.
2.

-

Čestným prohlášením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech (vzor tvoří
přílohu č. 2 tohoto opatření). Čestné prohlášení nutno přiložit k žádosti o výjimku dle
čl. 1, odst. 2.

2. Možnosti (místa, časy a způsob) testování zaměstnanců fakulty budou zveřejněny
samostatně na webu fakulty a budou všem zaměstnancům rozeslány tajemnicí fakulty
hromadným e-mailem nejpozději 11. 3. 2021.
3. Povinné testování zaměstnanců fakulty se nevztahuje na osoby pracující z domova (home
office).

Čl. 3
Omezení vstupu do budov 3. LF UK třetím osobám
1. Splnění podmínek dle Opatření MZ ČR, tj, negativním testem na přítomnost SARS-CoV2, popř. čestným prohlášením dle čl. 2 odst. 1 se musí prokázat i každá osoba vstupující do
budov fakulty (zaměstnanci dodavatelů, návštěvy apod.). Na studenty 3. LF UK se zatím
opatření MZČR ohledně povinných testů nevztahuje, ale vzhledem k omezení výuky na
distanční formu v uvedeném období se jejich přítomnost v budovách fakulty
nepředpokládá.

Čl. 4
Pravidla pro výuku studentů
1. V souvislosti s uvedenými omezeními přítomnosti zaměstnanců v budovách fakulty
dochází k dočasnému omezení prezenční výuky - podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3
tohoto opatření.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Kontaktní osobou za koordinaci testování zaměstnanců a otázek práce z domova je
tajemnice fakulty JUDr. Zdeňka Mužíková.
2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 9. 3. 2020 od 18:00 hodin.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan
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Příloha č. 1:
Čestné prohlášení o očkování – VZOR
Já, __________________________ (Jméno a příjmení)
narozen/a ___________________ (datum narození),
rodné číslo _________________,
bytem _________________________________________________ (adresa trvalé bydliště)
tímto čestně prohlašuji,
že mám vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně
14 dnů, a nejevím žádné příznaky onemocnění COVID-19.
V ___________________ (místo sepsání)

dne . . 2021

Vlastnoruční podpis _____________________
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(aktuální datum)

Příloha č. 2:
Čestné prohlášení o prodělání onemocnění – VZOR
Já, __________________________ (Jméno a příjmení)
narozen/a ___________________ (datum narození),
rodné číslo _________________,
bytem _________________________________________________ (adresa trvalé bydliště)

tímto čestně prohlašuji,
že jsem prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u mě doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejevím žádné příznaky
onemocnění COVID-19, a potvrzení o prvním pozitivním RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo prvním pozitivním POC antigenním testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 jsem obdržel dne
.
.
*
V ___________________ (místo sepsání)

dne . . 2021

(aktuální datum)

Vlastnoruční podpis _____________________

* Od tohoto data na dalších 90 dní není zaměstnanec povinnen podstoupit pravidelné testování
nařízené ze strany jeho zaměstnavatele.
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Příloha č. 3
k Opatření děkana č. 6/2021 o nařízené práci z domova a o povinném testování
zaměstnanců 3.LF UK na přítomnost viru SARS-CoV-2
Změny v organizaci výuky a přítomnosti studentů na fakultě
ve 4. a 5. výukovém týdnu akademického roku (AR) 2020-21
1) Veškerá prezenční praktická výuka plánovaná ve 4. a 5. výukovém týdnu AR 2020-21
v budově A a B fakulty a v budově Ke Karlovu 4 se bude realizovat distanční formou. Toto
omezení se týká zejména výuky předmětu Buněčné základy medicíny, Struktura a funkce
lidského těla pro 1. a 2. ročník studijního programu „Všeobecné lékařství/General Medicine“ a
dále praktické výuky fyziologie a patofyziologie bakalářských studijních programů. Distanční
výuka proběhne v termínech uvedených v elektronickém rozvrhu.
2) Garanti jednotlivých předmětů zajistí realizaci záznamu distančních výukových jednotek a
neprodlené umístění záznamu do elektronického rozvrhu.
3) Prezenční praktická výuka plánovaná ve 4. a 5. výukovém týdnu AR 2020-21 v prostorách
pavilonu X FN Královské Vinohrady proběhne pro bakalářské studijní programy dle vypsání
v elektronickém rozvrhu, prezenční výuka předmětu Úvod do klinické medicíny I a II pro
studijní program „Všeobecné lékařství/General Medicine“ neproběhne.
4) Prezenční klinická výuka plánovaná ve 4. a 5. výukovém týdnu AR 2020-21 v prostorách
zdravotnických zařízení včetně FNKV proběhne beze změny dle vypsání v elektronickém
rozvrhu.
5) Ve 4. a 5. výukovém týdnu AR 2020-21 je zakázán vstup studentům do budovy A a B fakulty
a do budovy Ke Karlovu 4 s následujícími výjimkami:
a) vstup studentů zajišťujících péči o děti zaměstnanců FNKV a 3. LF UK, tito studenti
se musí při vstupu prokázat dokumenty uvedenými v čl. 2 Opatření děkana,
b) vstup studentů do budovy B za účelem návštěvy Studijního oddělení děkanátu
v případě existence závažných důvodů a po předchozí domluvě s referentem Studijního
oddělení, před vstupem do budovy a v budově musí mít student nasazen respirátor FFP2
c) vstup studentů do budovy B za účelem osobního jednání s proděkanem pro studium
a výuku po předchozí domluvě se sekretariátem tohoto proděkana, před vstupem do
budovy a v budově musí mít student nasazen respirátor FFP2
b) vstup studentů do budov fakulty na základě výjimky udělené děkanem fakulty
z důvodů hodných zvláštního zřetele.
6) Garanti jednotlivých předmětů, u nichž dochází ke změně z prezenční na distanční výuku
seznámí příslušné studenty prostřednictvím emailu ve Studijním informačním systému o této
změně a o případných souvisejících organizačních opatřeních.
7) Veškeré dotazy studentů týkající se omezení uvedených v této příloze vyřizuje proděkan pro
studium a výuku mailem (david.marx@lf3.cuni.cz).
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