Pokyn č. 2DP/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU
Pravidla pro přítomnost studentů v prostorách FEK ZČU v souvislosti
s předcházením onemocnění COVID-19
V návaznosti na platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky a usnesení
vlády České republiky vztahující se k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vnitřní normy ZČU vydávám tento Pokyn upřesňující
pravidla pro přítomnost studentů v prostorách Fakulty ekonomické ZČU v budovách v Plzni a
Chebu.

(1) Povoluji osobní přítomnost studentů při studiu (výuka, konzultace, zkoušení, státní zkouška
a jiné činnosti spojené se studiem) pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob
v místnosti.
(2) Vstup je studentům povolen za účelem plnění studijních povinností či dalších aktivit spojených
se studiem po předchozí domluvě či výzvě pracovníka Fakulty ekonomické ZČU.
(3) K osobní účasti studentů při studiu by mělo být přistupováno pouze ve výjimečných případech,
kdy nelze využít nebo není vhodný způsob komunikace na dálku.
(4) Student se smí účastnit konzultací, výuky, zkoušení, státní zkoušky nebo jiné činnosti spojené
se studiem 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“).
(5) 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 kdekoliv ve vnitřních prostorách
i venkovních prostorách, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry,
vyjma osobní účasti při studiu, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru.
c. Provede dezinfekci rukou při vstupu do místností, ve kterých probíhá výuka, konzultace,
zkoušení, státní zkouška či jiné činnosti spojené se studiem.
d. Neshromažďuje se ve společných prostorách fakulty (chodby apod.).
(6) Za dodržení ustanovení v bodě 1 a 5 odpovídá pracovník Fakulty ekonomické ZČU, u kterého
student plní studijní povinnost.
(7) Tento pokyn nabývá účinnosti 1. 6. 2020 a platí do odvolání.
(8) Zrušuje se Pokyn č. 1DP/2020 děkanky Fakulty ekonomické ZČU.
(9) Přílohou tohoto pokynu je čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění.

Plzeň, 29. května 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

