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ROZHODNUTÍ Č. 14/2022
K ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO NOVÝM
KORONAVIREM SARS-COV-2 NA VUT
Článek 1
Zvláštní právní předpisy a opatření orgánů veřejné správy
VUT se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné
správy, vydanými v souvislosti s nutností zabránit šíření onemocnění COVID-19, v jejich
aktuálním znění.
Článek 2
Pravidla pro vstup do budov VUT a pro pobyt ve společných prostorách budov VUT
1. Přísně se zakazuje vstup zaměstnanců, studentů a dalších osob s příznaky nachlazení a
virového infekčního onemocnění (např. rýma, horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a
čichu apod.) do budov VUT.
2. Zaměstnanci, studenti a další osoby v prostorách VUT jsou povinni při vstupu do budov, po
použití WC a před vstupem do učeben a knihoven provádět dezinfekci rukou. Potřebné a
vhodné prostředky pro dezinfekci rukou zajistí příslušná součást VUT.
3. V období zvýšeného výskytu virových onemocnění se doporučuje ochrana dýchacích cest ve
společných prostorech, případně ve výuce.
Článek 3
Opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 při prezenčním studiu
Studenti s příznaky virového infekčního onemocnění omlouvají svoji neúčast na
prezenční výuce standardním způsobem platným pro danou fakultu či vysokoškolský ústav.
Článek 4
Koleje a menzy
1. Výslovně se zakazuje vstup osob s příznaky virového infekčního onemocnění do
stravovacích provozů Kolejí a menz VUT.

2. Při vstupu do stravovacích provozů Kolejí a menz VUT je každý povinen vydezinfikovat si
ruce pomoci dezinfekčního prostředku umístěného u vchodu do stravovacího provozu.
3. Osoby ubytované na kolejích VUT jsou povinny bezodkladně ohlásit na adresu
karantena@vutbr.cz pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo
pozitivní výsledek testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2, včetně provedeného samotestu.
Dále jsou povinny bezodkladně ohlásit skutečnost, že jim byla nařízena izolace v souvislosti s
onemocněním COVID-19.
4. Hlášení dle čl. 4 odst. 3 tohoto rozhodnutí budou podkladem pro přijetí vhodných
protiepidemických opatření k zabránění šíření onemocnění COVID-19 v ubytovacích
prostorách kolejí VUT (umístění nemocných nebo osob s příznaky virového infekčního
onemocnění na izolační pokoje apod.). Pokyny vydané zaměstnanci Kolejí a menz VUT s cílem
zamezit šíření onemocnění jsou osoby ubytované na kolejích povinny respektovat.
5. Na kolejích VUT (ve všech budovách) je zakázáno navštěvovat ubytované osoby, kterým byla
nařízena izolace v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Článek 5
Institucionální opatření a povinnosti vedoucích zaměstnanců
S přihlédnutím k aktuální epidemiologické situaci jsou vedoucí zaměstnanci na všech stupních
řízení povinni průběžně sledovat a vyhodnocovat případné šíření nákazy virem SARS-CoV-2 u
zaměstnanců na jimi řízeném pracovišti a v návaznosti na to zavádět konkrétní opatření,
včetně případného:
a) omezení vstupu veřejnosti do areálu či budov,
b) omezení vzájemného kontaktu osob, (v případě příznaků virového infekčního onemocnění
nebo v případě prokázání onemocnění COVID-19 i pomocí home-office,
c) přizpůsobení provozu dlouhodobých a krátkodobých nájemců a případných akcí, které
pořádají.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Tato vnitřní norma ruší Rozhodnutí rektora č. 6/2022 v souvislosti s vývojem krizové situace
v šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-COV-2.
2. Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.
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