Metodický pokyn
ke stanovení podmínek nařízené karantény a izolace zaměstnancům a
studentům Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Na základě Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v souvislosti s epidemií koronaviru R467
ze dne 13. 4. 2021 a Opatření rektora R 465 k testování zaměstnanců na přítomnost viru SARS-Cov-2
ze dne 10. 3. 2021 se tímto stanovují následující podmínky nařízené karantény a izolace zaměstnancům
a studentům JU:
Podmínky pro zaměstnance
A. V případě pozitivního výsledku antigenního testu, kdy je zaměstnanec bez příznaků (kašel,
dýchací potíže)
- Zaměstnanec je povinen okamžitě oznámit tuto skutečnost vzdáleným přístupem vedoucímu
zaměstnanci a opustit pracoviště. Vedoucí zaměstnanec nakládá s touto informací jako
s citlivým údajem a předává ji pouze určeným osobám.
- Dále ohlásí pozitivní výsledek testu svému praktickému lékaři za účelem zavedení do systému
a objedná se na RT- PCR test na přítomnost viru SARS Cov-2 (dále jen RT-PCR test)
na odběrovém místě.
- Pokud je konfirmační RT-PCR test negativní, vrátí se zpátky do zaměstnání.
- Pokud je konfirmační RT-PCR test pozitivní, vystaví mu praktický lékař neschopenku, nebo se
s nadřízeným zaměstnancem dohodne na práci z domova (v souladu s platnými opatřeními
rektora, zejména o HW) a zaměstnanci je nařízena 14 denní izolace v místě bydliště. Po 14
dnech ji ukončí, pokud je v posledních 3 dnech bez příznaků onemocnění Covid-19
bez provedení RT-PCR testu.
B. V případě pozitivního výsledku antigenního testu, kdy zaměstnanec má příznaky (kašel,
dýchací obtíže).
- Zaměstnannec je povinen okamžitě oznámit tuto skutečnost vzdáleným přístupem vedoucímu
zaměstnanci a opustit pracoviště. Vedoucí zaměstnanec nakládá s touto informací jako
s citlivým údajem a předává ji pouze určeným osobám.
- Dále ohlásí pozitivní výsledek antigenního testu svému praktickému lékaři, který mu vystaví
neschopenku, nebo se s nadřízeným zaměstnancem dohodne na práci z domova (v souladu
s platnými opatřeními rektora, zejména o HW), a zaměstnanci je nařízena 14 denní izolace
v místě bydliště (i bez konfirmačního RT-PCR testu).
- Izolaci ukončí nejdříve po 14 dnech, pokud nemá v posledních 3 dnech příznaky onemocnění
Covid-19, bez RT-PCR testu.
C. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu
- Zaměstnanec je povinen okamžitě oznámit tuto skutečnost vzdáleným přístupem vedoucímu
zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanec nakládá s touto informací jako s citlivým údajem a předává
ji pouze určeným osobám.
- Po dobu 14 dnů je v izolaci v místě bydliště na základě vystavené nechopenky praktickým
lékařem, nebo se s nadřízeným zaměstnancem dohodne na práci z domova (v souladu
s platnými opatřeními rektora, zejména o HW).
- Izolaci ukončí nejdříve po 14 dnech, pokud nemá v posledních 3 dnech příznaky onemocnění
Covid-19 bez RT-PCR testu.

D. V případě vytrasování jako osoby v úzkém kontaktu s nakaženým
- Zaměstnanec je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost vzdáleným přístupem

-

vedoucímu zaměstnanci. Vedoucí zaměstnanec nakládá s touto informací jako
s citlivým údajem a předává ji pouze určeným osobám.

Po dobu 14 dnů je v karanténě v místě bydliště na základě vystavené nechopenky praktickým
lékařem, nebo se s nadřízeným zaměstnancem dohodne na práci z domova (v souladu
s platnými opatřeními rektora, zejména o HW).
Podstoupí 5.-7. den, nejpozdějí 10. den karantény RT-PCR test, v případě negativního výsledku
ukončí 14. den karanténu a je považován za neinfekčního.
V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu je mu nařízena izolace, kterou ukončí nejdříve 14.
den ode dne odběru, za přepokladu, že v posledních 3 dnech je bez příznaků onemocnění
Covid-19, bez testu RT-PCR.

Zaměstnancům, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, se zakazuje vstup do budov JU. Jsou
povinni se řídit pokyny příslušných orgánů, zejména KHS.
Podmínky pro studenty ubytované na kolejích a dalších ubytovacích zařízeních JU:
-

-

-

-

A. V případě pozitivního výsledku antigenního či RT-PCR testu
Student je povinen okamžitě oznámit tuto skutečnost vzdáleným přístupem na studijní
oddělení fakulty (v případě standardního studia), nebo na zahraniční oddělení (v případě
krátkodobých pobytů).
Oznámí tuto skutečnost vedoucí koleje. O jeho umístění do izolace bude rozhodnuto podle
charakteru ubytování.
Dále ohlásí pozitivní výsledek testu svému praktickému lékaři, kde je registrován, za účelem
zavedení do systému a objedná se na RT-PCR test na odběrovém místě. Pokud nemá
zvoleného praktického lékaře, nahlásí jeho údaje koordinátor opatření ke koronaviru na KHS.
Jeho prostřednictvím bude objednán na RT- PCR test.
Pokud konfirmační RT- PCR test je negativní, opatření k izolaci se zruší.
Pokud je konfirmační RT-PCR test pozitivní, je nařízena 14 denní izolace na určeném pokoji JU.
Izolaci ukončí, pokud je poslední 3 dny bez příznaků onemocnění Covid-19, bez RT-PCR testu.
B. V případě vytrasování jako osoby v úzkém kontaktu s nakaženým
Student je povinen okamžitě oznámit tuto skutečnost vzdáleným přístupem na studijní
oddělení fakulty (v případě standardního studia), nebo na zahraniční oddělení (v případě
krátkodobých pobytů).
Oznámí tuto skutečnost vedoucí koleje. O jeho umístění do karantény bude rozhodnuto podle
charakteru ubytování.
Dále ohlásí pozitivní výsledek testu svému praktickému lékaři, kde je registrován, za účelem
zavedení do systému a objedná se na RT-PCR test na odběrovém místě. Pokud nemá
zvoleného praktického lékaře, nahlásí jeho údaje koordinátor opatření ke koronaviru na KHS.
Jeho prostřednictvím bude objednán na RT- PCR test.
Po dobu 14 dnů je v karanténě na určeném pokoji. Podstoupí 5.-7. den , nejpozdějí 10. den
karantény RT-PCR test.
V případě negativního výsledku (nebo neprovedení RT-PCR testu ze strany KHS do 10. dne)
ukončí 14. den karanténu a je považován za neinfekčního.

-

V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu je mu nařízena izolace, kterou ukončí nejdříve 14.
den ode dne odběru za přepokladu, že v posledních 3 dnech je bez příznaků onemocnění
Covid-19, bez testu RT-PCR.

Pro studenty JU platí tato omezení po dobu izolace či karantény:
- Zakazuje se jim účast na prezenční výuce, konzultacích a jiných prezenčních studijních
aktivitách, včetně praxí.
- Zakazuje se jim vstup do budov JU, s výjimkou prostor určených pro izolaci a karanténu.
Studenti jsou povinni řídit se pokyny příslušných orgánů, zejména KHS.

Zrušují se:
- Metodický pokyn ke stanovení podmínek nařízené karantény na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích ze dne 3. 3. 2020
- Metodický pokyn ke stanovení dalších protiepidemických opatření na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích ze dne 3. 3. 2020
- Metodický pokyn ke karanténě zaměstnanců a studentů po 7. 3. 2020 ze dne 9. 3. 2020.

V Českých Budějovicích dne 13. 4. 2021
Miloslav Švarc
koordinátor

