Pokyn č. 1DP/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU
Pravidla pro přítomnost studentů v prostorách FEK ZČU v souvislosti
s předcházením onemocnění COVID-19
V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky vydané v souvislosti
s onemocněním COVID-19 a vnitřní normy ZČU vydávám tento Pokyn upřesňující pravidla pro
přítomnost studentům v prostorách Fakulty ekonomické ZČU v budovách v Plzni a Chebu.

(1) K individuální konzultaci nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob by mělo být přistupováno
pouze ve výjimečných případech po předchozím souhlasu vyučujícího, kdy nelze využít způsob
komunikace na dálku.
(2) Vstup je studentovi dovolen pouze po předchozí domluvě a odsouhlasením s vyučujícím FEK.
(3) Student se smí účastnit konzultací, zkoušení nebo jiné činnosti pouze při splnění následujících
podmínek:
a. Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
b. Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
c. Poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
v období předchozích dvou týdnů (viz příloha) (dále jen „čestné prohlášení“).
(4) Student při vstupu a pobytu v prostorách FEK musí dodržovat následující podmínky:
a. Vyplní čestné prohlášení s uvedením aktuálního data, času příchodu a jména zodpovědného
vyučujícího FEK. Při odchodu zaznamená čas odchodu a čestné prohlášení zanechá
u vyučujícího. Čestná prohlášení archivuje tajemnice FEK.
b. Má roušku nebo jinou ochranu zakrývající nos a ústa po celou dobu pobytu.
c. Provede dezinfekci rukou při vstupu do místností, ve kterých probíhá zkoušení či individuální
konzultace.
d. Dodržuje doporučený odstup minimálně 2 m od ostatních osob.
e. Neshromažďuje se ve společných prostorách fakulty (chodby apod.).

(5) Za dodržení ustanovení v bodě 4 odpovídá vyučující, který si domlouvá se studentem individuální
konzultaci nebo zkoušení.
(6) Tento pokyn platí do odvolání.
(7) Přílohou tohoto pokynu je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění.

Plzeň, 24. dubna 2020

doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.
Děkanka FEK ZČU

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Já …........................................................................................................................................................
(jméno, příjmení)

datum narození: ...................................................................................................................................
trvale bytem: ….....................................................................................................................................

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé.

V .......................................
Dne ................................

Čas příchodu na FEK:
Čas odchodu z FEK:
Jméno zodpovědné osoby FEK, kterou navštěvuji:

………………………………………
podpis

