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MINIMÁLNÍ POŽADAVKY 
PRO OCHRANU ZDRAVÍ A PROVOZ BUDOV  

NA JIHOČESKÉ UNIVERZITĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
OD 5. 6. 2020 DO ODVOLÁNÍ JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 

 
 

Úvod 
Tento dokument stanoví požadavky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) standardních podmínek 
vyplývajících z hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. Plnění těchto zásad probíhá na 
úrovní fakult a součástí JU. 
 
Vstup do budov JU 
1. Vstup do budov JU musí být zaměstnancům a studentům JU umožněn v obvyklém režimu (přístup 

prostřednictvím karty a JIS). Děkan nebo ředitel součásti je oprávněn vymezit prostory, ve kterých 
se zaměstnanci a studenti mohou v rámci budov pohybovat. 

2. Součásti JU vedou evidenci o přítomnosti zaměstnanců a studentů v budově pomocí vstupních 
karet a JIS, případně formou Knihy docházky. 

3. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti vyplňují studenti při prvním vstupu do budov JU po zno-
vuobnovení vzdělávacích aktivit. Vyplněná čestná prohlášení součásti JU uchovávají. 

 
V budovách fakult a součástí JU 
1. Všichni zaměstnanci, studenti JU nosí v uzavřených společných prostorách roušky. 
2. Při pohybu ve společných a venkovních prostorech JU je nutné minimalizovat kontakty mezi 

jednotlivci. 
3. Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými 

ručníky pro bezpečné osušení rukou. 
4. Nádoby na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou 

musí být umístěny za vstupem do budovy, případně před vstupem na další pracoviště podle 
vlastních opatření fakulty nebo součásti JU. 

5. Dostatečné množství dezinfekce zajišťuje rektorát JU centrálně. 
6. Studenti a zaměstnanci dbají na dezinfekci rukou, minimálně při vstupu do budovy nebo při vstupu 

na pracoviště před konáním zkoušky nebo výuky, a to případně i opakovaně vzhledem k povaze 
a době trvání vzdělávacích aktivit. 

                                         
V posluchárně, v laboratoři 
1. Maximální počet studentů ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu rozestupy 1,5 m. 

Toto omezení neplatí pro praktickou výuku a klinickou praxi. 
2. V průběhu pobytu v posluchárně nemusí studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován 

rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob. Pokud dochází k bližšímu 
kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i na posluchárně. V laboratoři se 
doporučuje použití štítu s rouškou, případně další osobní ochranné pracovní prostředky podle 
Provozního řádu laboratoře. 

3. Po sejmutí se roušky ukládají do vhodného obalu. 
4. V každé posluchárně, laboratoři je nezbytné často větrat, minimálně jednou za hodinu nebo po 

výměně skupin, a to po dobu alespoň 5 min. 
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Základní pravidla pro provádění úklidu  
1. Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou).  
2. Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidně. 
3. Ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 

dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.  
4. Zvýšená pozornost musí být věnována také dezinfekci lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, 

vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, 
podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je 
zakázán suchý úklid. 

5. Zajistit dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové 
pytle). 

6. Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.  
7. Důkladné čištění všech místností, ve kterých se studenti, pedagogové a další zaměstnanci JU 

nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.  
8. Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, musí být prováděna nejméně 

2x denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společ-
ných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům (např. chlórované přípravky).  

9. Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.  
10. Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného 

čištění a dezinfekce povrchů a předmětů. 
11. Pro dezinfekci prostor se doporučuje využívat i ozónové dezinfekce. 
 
Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance JU  
1. V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, 

popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud 
místo práce není v místě trvalého bydliště), pokud z této povinnosti není udělena výjimka – jako je 
tomu v určitých případech i pro zaměstnance JU.  V daném případě, pokud se nejedná o prvek, 
který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, se tyto pomůcky označují jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní 
ochranný pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro JU povinnost vybavit zaměstnance 
rouškami či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest. Z Mimořádného opatření nevyplývá, že 
by byl prostředek, který brání šíření kapének, osobním ochranným pracovním prostředkem. 

2. Přesto doporučujeme, aby každá fakulta nebo součást JU disponovala určitou zásobou roušek či 
jiných osobních ochranných prostředků nosu a úst pro případ potřeby. 

 
Děkani fakult a ředitelé součástí JU zajistí důsledné dodržování hygienických a dalších doporučení pro 
provoz fakult a dalších součástí JU. 
 
Zpracovali 
Miloslav Švarc, referent BOZP a PO 
Mgr. David Kimmer, Ph.D., vedoucí Ústavu laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví ZSF JU 


