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ROZHODNUTÍ REKTORA JU Č. 4 K AKTUÁLNÍMU VÝVOJI EPIDEMIE KORONAVIRU
1. Na koleji K 5 se dnem 20. 3. 2020 vyčleňuje v 1. NP 14 pokojů s 28 lůžky vybavených v souladu
s odst. 5 písm. b Rozhodnutí rektora v problematice epidemie koronaviru ze dne 2. 3. 2020
(dále jen Rozhodnutí z 2. 3. 2020), pro ubytování zaměstnanců a studentů, kteří nemají v ČR
k dispozici jiné zázemí než kolej a je jim po návratu ze zahraničí uložena 14denní karanténa.
2. Umístění studentů a zaměstnanců do karantény se řídí pokyny sekretáře Krizového štábu JU.
3. Pro zaměstnance a studenty umístěné v karanténě platí ustanovení Rozhodnutí z 2. 3. 2020
a Metodický pokyn ke stanovení pomínek karantény na Jihočeské univerzitě v Českých
Budějovicích ze dne 3. 3. 2020, část 1 (dále jen Metodický pokyn ke karanténě).
4. Děkani Ekonomické fakulty, Fakulty rybářství a ochrany vod a Zemědělské fakulty, kteří mají
podmínky pro umístění zaměstnanců a studentů do karantény ve svých objektech, vydají
vlastní rozhodnutí k vyčlenění těchto místností za podmínek stanovených v odst. 5
písm. b Rozhodnutí z 2. 3. 2020 a v části 1 Metodického pokynu ke karanténě.
5. K péči o zaměstnance a studenty umístěné na koleji K 5 v karanténě stanoví příslušná fakulta
pečující osoby z řad zaměstnanců nebo studentů. Náklady spojené s pobytem zaměstnance
nebo studenta v karanténě nese příslušná fakulta (ubytování, náklady na pečující osobu,
osobní ochranné pomůcky). Pečující osoba zabezpečuje pro ubytované v karanténě opatření
uvedená v Metodickém pokynu ke karanténě v odst. 1 v odrážkách 6, 9, 11. Jejich
informovanost o protiepidemických opatřeních zabezpečí sekretář Krizového štábu.

Tato opatření platí do odvolání.
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