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Opatření proti šíření nemoci COVID-19 na kolejích VŠE v Praze
S platností od 28. 8. 2020 vyhlašuji tato opatření proti šíření nemoci COVID-19 na kolejích VŠE:
1) Všechny vnitřní sportovní a společenské místnosti na kolejích jsou pro ubytované nadále uzavřeny.
Jedná s o posilovny, tělocvičny, studovny, herny, promítací místnosti a podobné. (Netýká se
prádelen.)
2) Počínaje 1.9.2020 je povinností na chodbách kolejí a v prádelnách chodit se zakrytými ústy a nosem
rouškou nebo respirátorem.
3) Zakazují se veškeré hromadné akce (oslavy) na kolejích. Rovněž je zakázáno se pod jakoukoliv
záminkou shromažďovat na pokojích kolejí. Vzájemné návštěvy je nutno omezit na nejnutnější
případy a na co nejkratší dobu.
4) Pracovníci koleje jsou povinni denně sledovat platná aktuální opatření na:
https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
a
mimořádná
opatření
na
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ a vyvozovat z nich adekvátní opatření
pro provoz kolejí.
5) Osoby přijíždějící ze zemí uvedených na: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miryrizika-nakazy/ jako země s vysokým rizikem nákazy se musí prokázat negativním testem na COVID19 vystaveným v zemích Evropské unie, který není starší dvou dnů.
6) Osoby přijíždění ze zemí uvedených na seznamu MZ ČR zemí s nízkým výskytem nákazy nemusí při
ubytování předkládat test na COVID-19. Tento seznam je průběžně aktualizován.
7) Osoby přijíždějící ze zemí, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném seznamu MZ ČŘ, se musí
prokázat negativním testem na COVID-19 vystaveným na území ČR (letiště,…) nebo v zemi EU ne
starším 48 hodin. Osoby bez negativního testu na COVID-19 nelze v žádném případě pustit do
prostor kolejí VŠE (nelze jim ani zajišťovat náhradní ubytování na kolejích VŠE).
8) Všechny osoby ubytované na kolejích VŠE jsou povinny na požádání si nechat změřit tělesnou
teplotu bezkontaktním teploměrem. Vedoucí kolejí zajistí, aby pracovníci recepce namátkově
několikrát za den provedli měření tělesné teploty osob přicházejících na kolej. O tomto měření
provedou recepční zápis do k tomu určeného záznamového listu, ve kterém uvedou den, čas a
počet měřených osob s teplotou nepřevyšující 37,5 °C a jména o příjmení osob u nichž tělesná
teplota tuto hodnotu převýšila. Osoby, u nichž se projeví některý z příznaků nemoci COVID-19
(teplota 37,5 °C, suchý kašel, dušnost), budou okamžitě umístěny do karanténní buňky, poučeny o
dodržování pravidel karantény, bude informováno vedení SÚZ VŠE, ošetřující lékař a hygienická
stanice.
V Praze dne 28.08.2020
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