Metodický pokyn
ke stanovení podmínek nařízené karantény na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích
Na základě Rozhodnutí rektora v problematice epidemie koronaviru ze dne 2. března 2020 a
Rozhodnutí KHS České Budějovice o druhu a způsobu provedení protiepidemických opatření v případě
zavlečení nákazy Covid-19, č.j.: KHSJC/05988/2020/EPID.CB za dne 2. března 2020 pro studenty a
zaměstnance JU, kteří přicestují z rizikových oblastí, stanovuji následující podmínky nařízené 14 denní
karantény.
Karanténa je nařízena od vstupu na území České republiky. Po ohlášeném příjezdu zahraničního
studenta, akademického či neakademického zaměstnance, výzkumníka či návštěvy zabezpečí příslušná
fakulta nebo součást JU opatření stanovená v Rozhodnutí rektora část 5. a 5 a. Pokud fakulta nemá
vlastní vozidlo, vyžádá si součinnost prostřednictvím koordinátora. Zaměstnanci, kteří přicestují
z rizikových zemí nebo po dohodě s vedoucími zaměstnanci budou doma na Home office nebo
nemocenské si přepravu z letiště nebo nádraží do místa domácí karantény zajistí prostřednictvím
rodinných příslušníků.
1.
-

-

-

Pro studenty, pracovníky a návštěvy, které nemají v ČR k dispozici jiné zázemí než kolej:
zakazuje se jim účasti na výuce
zakazuje se jim vstup do studoven, knihoven, menz,
zakazuje se jim vstup do společných prostorů, kde jsou ubytování v karanténě,
minimalizují kontakt s ostatními osobami,
dbají zvýšené opatrnosti, zvýšené hygieny, používají dezinfekční prostředky na ruce, roušku,
rukavice,
při předávání potravin od pečující osoby budu používat preventivně ústní roušku, rukavice
při opuštění karantény se nebudu zdržovat v místech s větším počtem osob a budu používat
ústní roušku,
nejméně 2x denně si měří teplotu a údaje zaznamenávají,
zajišťují si denní úklid místností. Zavázané igelitové pytle s opadem předají pečujícím osobám
za dodržení hygienických opatření. Pečující osoby odpad, za dodržení hygienických opatření
(rouška, rukavice, plášť), umístí do kontejneru s běžným komunálním odpadem,
praní prádla si zabezpečují sami v prostoru karantény,
pokud se po dobu karantény objeví příznaky respiračního onemocnění (suchý kašel, dýchací
obtíže, teplota nebo horečka) okamžitě informují telefonicky nebo e-mailem pečující osobu,
která zabezpečí Informování Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice,
souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů (jméno, příjmení) orgánům veřejného
zdraví ČR (Krajská hygienický stanice České Budějovice).

Náklady spojené s pobytem v karanténě nese příslušná fakulta (ubytování, stravování, náklady na
pečující osobu). Proškolení pečující osoby o zásadách dodržování protiepidemických opatření
zabezpečí koordinátor. Jejich vybavení ochrannými pomůckami (rouška, rukavice, plášť) zabezpečí
příslušná fakulta.
K péči o zahraniční studenty v karanténě stanoví příslušná fakulta z řad zaměstnanců, studentů
pečující osoby.

Tyto pečující osoby zabezpečí, za dodržená protiepidemických opatření, úkoly pro osobu v karanténě
uvedené v části 1, odrážky 6, 9, 11.
2. Pro zaměstnance, kterým byla KHS nařízena karanténa (jsou na nemocenské) po příjezdu
z rizikové oblasti nebo po příjezdu ze zahraničí jsou po dohodě s vedoucím zaměstnancem
na Home office:
- zakazuje se jim vstup na pracoviště,
- zakazuje se jim vstup do studoven, knihoven, menz
- zakazuje se jim vstup do společných prostorů obytných domů, kde jsou ubytování po dobu
karantény,
- minimalizují kontakt s ostatními osobami,
- dbají zvýšené opatrnosti, zvýšené hygieny, používají dezinfekční prostředky na ruce,
- i nejméně 2x denně si měří teplotu a údaje zaznamenávají,
- zavázané igelitové pytle s odpadem předávají do kontejneru s běžným komunálním odpadem,
praní prádla si zabezpečují odděleně od ostatního prádla rodinných příslušníků,
- pokud se po dobu karantény objeví příznaky respiračního onemocnění (suchý kašel, dýchací
obtíže, teplota nebo horečka) okamžitě informují Infekční oddělení Nemocnice České
Budějovice,
- souhlasí s poskytnutím nezbytných osobních údajů (jméno, příjmení) orgánům veřejného
zdraví ČR (Krajská hygienický stanice České Budějovice).
V Českých Budějovicích dne 3.3.2020.
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koordinátor

