Metodický pokyn
ke stanovení dalších protiepidemických opatření na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích
Minimální protiepidemická opatření stanovená v Zápisu z jednání s manažerkou firmy OLMAN SERVICE
za dne 3. února 2020 (dále jen Zápis) zůstávají v platnosti. K jejich realizaci je na fakultách a součástech
JU je přistupováno rozdílně.
Na základě Rozhodnutí rektora v problematice epidemie koronaviru ze dne 2. března 2020, bod 8, nad
rámec předchozích minimálních opatření stanovuji:
-

děkanům fakult a ředitelům součástí, kde úklid provádí firma OLMAN SERVICE, důsledně
kontrolovat plnění minimálních protiepidemických opatření stanovených v Zápise a
Rozhodnutí rektora, s důrazem na otírání madel dveří a frekventovaných prostorů kanceláří a
společných prostorů. Skutečně vynaložená práce nad rámec Smlouvy s firmou OLMAN SERVICE
jí bude kompenzována.

-

obdobná opatření ke kontrole si přijmou na fakultách a součástech JU, kde si úklid zabezpečují
vlastními zaměstnanci,

-

na všech fakultách a součástech JU zabezpečit přednostně možnost dezinfekce rukou
zaměstnanců na exponovaných pracovištích (podatelny, pokladny, studijní oddělení,
personální oddělení, ekonomická oddělení apod. dle uvážení), kde přichází do kontaktu s větší
počtem zaměstnanců, studentů a návštěvníků JU. Dezinfekční prostředky si fakulty a součásti
JU zabezpečí prostřednictvím firmy vybrané při výběrovém řízení.

-

na KaM, TF a ZSF přijmou opatření k umístění kompaktních dezinfekčních přístrojů s náplní
k dezinfekci rukou, na stěnách poblíž vchodů do jídelen.

-

na PF se s okamžitou platností zakazuje používání látkových ručníků na sociálních zařízeních.
PF zabezpečí jejich náhradu jednorázovými papírovými ručníky.

-

pro získání přehledu o možnostech ubytování jednotlivých osob v karanténě, žádám dotčené
fakulty a součásti JU o prověření stavu v zaslaném dokumentu a jeho vrácení koordinátorovi.

-

dnem 6. 3. 2020 zabezpečí KaM zasílání přehledu koordinátorovi o aktuálních žádostech na
ubytování zahraničních studentů, akademických pracovníků a návštěvníků na kolejích.

V Českých Budějovicích dne 3. 3. 2020
Miloslav Švarc
koordinátor
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