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Mimořádné jednání kolegia děkana a členů ad-hod ustanoveného krizového týmu dne 3.3.2020 

Přítomni: prof. Widimský, prof. Džupa, prof. Šlamberová, doc. Polák, prof. Anděl, dr. Vácha, doc. 

Arenbergerová, doc. Dlouhý, Dr. Svobodová, JUDr. Mužíková, prof. Beneš, Dr. Petráš, K. Grygarová 

Omluveni: doc. Duška, Dr. Marx  

 

Stanovisko vedení 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy k situaci ohledně šíření nemoci Covid-19 

Mimořádné jednání Kolegia děkana 3. LF UK se členy ad-hoc ustaveného krizového týmu (vedoucí: 

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.) projednalo dne 3.3.2020 v 16 hodin aktuální dostupné informace o šíření 

epidemie koronaviru (nemoc Covid-19) v Evropě a v ČR a projednalo i stanoviska dalších orgánů 

(Hygienická služba, MZ ČR, SZÚ, vedení UK, informace WHO aj.). Onemocnění Covid-19 je vážné 

onemocnění, ale riziko v ČR je zatím extrémně malé, proto není na místě panika, která se zmocnila 

některých občanů. Tato panika může způsobit více škody nežli onemocnění samé. 

Přesto si je vedení fakulty vědomo své odpovědnosti ke studentům i zaměstnancům a proto jsme přijali 

dnes tato opatření: 

1. Ples 3.LF UK plánovaný na pátek 6.3.2020 v Národním domě na Vinohradech se uskuteční podle 

plánu. Žádáme však všechny studenty i zaměstnance, kteří splňují kterékoli (stačí jen jedno) z níže 

uvedených kritérií, aby se plesu neúčastnili: 

- aktuálně se necítí zcela zdrávi 

- v posledních 14 dnech pobývali v některé z rizikových oblastí (Čína, Jižní Korea, Írán, severní Itálie, 

Japonsko) 

- v posledních 14 dnech se setkali s někým, kdo z těchto oblastí v této době přicestoval 

Věříme, že studenti lékařské fakulty i její zaměstnanci toto pochopí a budou se tím řídit. Fakulta jim je 

připravena vrátit peníze za vstupenky. 

2. Fakulta t.č. nebude plošně omezovat výuku. Stanovisko fakulty je plně v souladu se stanoviskem 

vedení UK. Výuka se neruší. Neruší se ani kulturní-společenské či odborné akce, nicméně fakulta 

apeluje na osobní zodpovědnost účastníků a účast jen osob bez příznaků a které nebyly v rizikových 

oblastech ani se nesetkali s rizikovou osobou (viz předchozí bod).  

3. Fakulta omluví absence na výuce těm studentům, na něž se vztahuje výše uvedený požadavek na 

neúčast na plese (pociťují známky infekce nebo se vrátili z rizikové oblasti nebo měli kontakt s rizikovou 

osobou). Studenty, kteří splňují kterýkoli ze tří bodů uvedených výše (nemoc, pobyt v rizikové oblasti 

či setkání s osobou z této oblasti) žádáme, aby po dobu 14 dnů od příznaků / návratu / kontaktu 

nenavštěvovali žádnou výuku. V souladu s doporučením AS UK fakulta takovýmto studentům udělí 

mimořádné studijní volno. Tato absence v délce max. 14 dnů jim bude řádně omluvena na základě 

jejich místopřísežného prohlášení o jednom z výše uvedených důvodů (fakulta nebude vyžadovat 

potvrzení od lékaře). O náhradě zameškané výuky se studenti domluví s vedoucím příslušného 

vyučovaného předmětu. Vedení fakulty doporučuje všem pedagogům, aby v této situaci studentům 

vyšli maximálně vstříc a umožnili jim náhradu výuky formou samostudia případně formou náhradní 

výuky v jiném termínu. Ve výjimečných případech vedoucí předmětu může takovouto absenci uznat 

tak, jako by dotyčný student výuku absolvoval. Všichni studenti, kteří z těchto důvodů se výuky po 

přechodnou dobu neúčastní, informují o přesném termínu své absence studijní oddělení děkanátu. 
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4. Práce z domova či překážka v práci na straně zaměstnavatele. Zaměstnance, kteří splňují kterýkoli 

ze tří bodů uvedených výše (nemoc, pobyt v rizikové oblasti či kontakt s osobou z této oblasti) žádáme, 

aby po dobu 14 dnů od příznaků / návratu / kontaktu nenavštěvovali prostory fakulty. V souladu 

s doporučením AS UK fakulta takovýmto zaměstnancům nařizuje pracovní volno, které bude 

posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce. Žádost o toto 

pracovní volno musí zaměstnanec podat na personální oddělení fakulty buď do 48 hodin po zveřejnění 

toho stanoviska anebo ihned po návratu / kontaktu v dalších dnech. V žádosti musí být uvedeno datum 

návratu / kontaktu a datum, kdy vyprší 14-denní lhůta. 

5. Doporučení pro studenty v programu Erasmus. Fakulta se plně ztotožňuje s doporučením vydaným 

UK: (a) Pokud to není absolutně nezbytné, necestujte do postižených oblastí (t.č. Čína, Jižní Korea, Írán, 

severní Itálie, sledujte informace, zda se počet těchto oblastí v čase nezvýší). (b) Nepřijímejte žádné 

hosty z těchto oblastí po celou dobu trvání epidemie. (c) Pokud jste se setkali s někým z postižených 

oblastí, sledujte svůj zdravotní stav a jakmile byste pocítili příznaky podobné chřipce během 14 dnů po 

tomto setkání, kontaktujte neprodleně lékaře. (d) Pokud jste byli požádáni dodržovat „karanténu 

doma“, dodržujte ji prosím ve svém bydlišti (trvalém či přechodném) a informujte nás prosím na 

dekan@lf3.cuni.cz . (e) V případě urgentních potíží ihned kontaktujte lékaře a nepoužívejte veřejnou 

dopravu. (f) Pokud z jakýchkoli důvodů do postižené oblasti vycestujete, musíte počítat po návratu se 

14-denní karanténou doma. 

6. Doporučení pro pracovní i soukromé cesty. Fakulta doporučuje studentům i zaměstnancům pro 

nejbližší období omezit cesty do zahraničí na nezbytné minimum. 

7. Evidence osob. Osoby (studenti či zaměstnanci), kterým byla Hygienickou službou nařízena nebo 

doporučena karanténa jsou povinny informovat e-mailem o této skutečnosti vedení fakulty na 

dekan@lf3.cuni.cz . Totéž platí pro osoby, které podstoupily vyšetření na Covid-19. 

8. Dodržování hygieny, dezinfekce. Žádáme o důsledné dodržování běžných hygienických opatření. 

Fakulta ihned objedná do klíčových prostor (toalety, posluchárny) prostředky na dezinfekci rukou a 

přijme další opatření. Jejich realizace bude závislá na aktuální dostupnosti těchto prostředků na trhu. 

9. S okamžitou platností fakulta přerušuje výuku v Univerzitě třetího věku a v Dětské univerzitě. 

 

Všichni studenti i zaměstnanci jsou povinni sledovat aktuální informace na webu fakulty. Výše uvedená 

opatření mohou být průběžně aktualizována podle vývoje situace. 

Veškeré kontaktní informace na sekretariát děkana a na studijní oddělení včetně jmen a kontaktů na 

členy krizového týmu 3.LF UK (vedoucí prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.) byly obsaženy v předešlých 

informacích a zůstávají v platnosti. 

 

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. 

Děkan 3. LF UK 
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