Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
(dále jen jako „FaF UK“ nebo „fakulta“)

Opatření děkana č. 10/2020,
k ochraně zdraví a zajištění činností FaF UK v souvislosti s ohrožením následkem šíření
onemocnění COVID-19
S ohledem na aktuální informace o vývoji epidemiologické situace v souvislosti se šířením
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 a platná opatření
orgánů výkonné moci a státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví v ČR, a podle
sdělení a opatření Univerzity Karlovy, přijímá děkan FaF UK tato opatření za účelem snížení
rizika šíření onemocnění a ochrany zdraví především studentů a zaměstnanců a k zajištění
činnosti FaF UK.

I.

Úvodní ustanovení
•

Přijímání a výkon konkrétních opatření ke snížení rizika šíření onemocnění COVID19, k ochraně zdraví a zajištění činnosti fakulty řídí Krizový štáb FaF UK jako nestálý
pracovní orgán děkana.

•

Krizový štáb FaF UK je složen z členů kolegia děkana FaF UK a v případě potřeby
bude děkanem operativně doplněn o další členy.

•

Děkan fakulty - vedoucí Krizového štábu fakulty tímto pověřuje tajemnici fakulty
ustanovit a řídit Výkonný tým AntiCOVID-19 FaF UK, který bude pracovním
orgánem Krizového štábu fakulty, připravuje pro něj návrhy k předcházení a řešení
krizových situací vyvolaných šířením COVID 19; dohlíží na zajištění řádné činnosti
fakulty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, provozní, personální, legislativní a
studijní související s vývojem situace šíření onemocnění COVID 19 a vydává
metodická doporučení.

•

složení Výkonného AntiCOVID-19 FaF UK týmu:
hlavní koordinátor/vedoucí týmu

▪

tajemnice fakulty; je zároveň hlavní
kontaktní osobou, zajišťující kontakt
s RUK, třetími stranami a médii
zástupce hlavního koordinátora a odpovědná osoba za komunikaci

▪

členové
▪
▪
▪
▪
▪

odpovědná osoba za oblast BOZP a provozní
odpovědná osoba za oblast personální a pracovně-právních vztahů
odpovědná osoba v oblasti právní
odpovědná osoba za studijní oblast
kontaktní osoba pro pregraduální studenty

▪
▪
II.

kontaktní osoba pro zaměstnance a studenty doktorských studijních
programů
podpora pro minimalizaci rizik

Opatření ke snížení rizika nákazy
•

Všichni zaměstnanci a studenti fakulty především sledují a respektují aktuální
obecná hygienická a bezpečnostní opatření zabraňující šíření epidemie; společným
úkolem je učinit všechny dostupné kroky k zajištění ukončení akademického roku
2019/2020 a v rámci možností plnohodnotného zahájení a průběhu činnosti fakulty
v nastupujícím akademickém roce 2020/2021.

•

Vstup do budov FaF UK
o zákazu vstupu a osobní přítomnosti osob s akutními zdravotními potížemi
odpovídajícími infekčnímu onemocnění (např. zvýšená teplota, kašel,
dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost),
o povinnost osob vstupujících do prostor FaF UK provést u vstupu dezinfekci
rukou a případně strpět měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem
nebo její monitorování termovizní kamerou,
o krizový štáb fakulty může omezit vstup veřejnosti (třetích osob) do budov a
na pracoviště FaF UK pouze pro účely vyřízení nezbytných
pracovněprávních nebo úředních záležitostí.
Nošení roušek
o Krizový štáb fakulty postupuje podle platných mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a všechny osoby jsou povinny
respektovat mj. v nich stanovený zákaz nebo omezení pohybu a pobytu bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
o Případná dílčí limitovaná omezení pro budovy vysokých škol, vztahující se
pouze na jejich společné prostory, se neuplatní ve střediscích nebo
prostorech FaF UK bez převažujících přímých výukových aktivit (např.
Galerie Na mostě, kantýna, České farmaceutické muzeum,), kde bude
dodržován zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích
cest ve všech vnitřních prostorech. Při konání veškerých hromadných akcí
ve vnitřních prostorách platí povinnost používání ochranných prostředků
dýchacích cest, pokud celkový počet osob přesáhne aktuálně stanovenou
hranici.
o Používání ochranných prostředků dýchacích cest je z preventivních důvodů
doporučeno i nad rámec mimořádných opatření.
Konání schůzek na pracovištích FaF UK
o vedoucí pracovišť přijmou organizační opatření, kterými omezí osobní
kontakt mezi osobami (upřednostňováním písemného, elektronického či
telefonického kontaktu),
o pro konání schůzek platí tato pravidla
▪ bude dodržován rozestup mezi účastníky vč. rozmístění židlí alespoň
2 m od sebe, je-li to možné,

•

•

▪

•

•
•
•

bude zajištěna pravidelná obměna vzduchu v místnosti (např.
pravidelným větráním nebo změna režimu vzduchotechniky).
Provozně-hygienická opatření
o Zajistit:
▪ zvýšenou čistotu a větrání pracovišť a místností,
▪ pravidelnou očistu a dezinfekci povrchů klik a dveří, stolů, ručních
opěrek židlí, techniky, počítačového vybavení a příslušenství,
vodovodních baterií, toalet vč. obslužných prvků, dávkovačů mýdla
a dezinfekce ve veřejně přístupných prostorách a kancelářích
nejméně 1 x za den,
▪ umístění dávkovače dezinfekčního mycího prostředku a mýdla k
umyvadlům a jejich pravidelné doplňování a pravidelné doplňování
papírových utěrek,
▪ umístění dávkovače dezinfekčního gelu u vstupu do budov,
▪ vyvěšení informačních letáků - posterů u vstupů do budovy, u
umyvadel a na dalších vhodných místech,
přijímání veškerých dokumentů a zásilek výhradně na podatelně, upřednostňuje se
el. podání,
v případě kontaktů s pokladnou fakulty upřednostňovat bezhotovostní platební
styk.
Cesty do zahraničí
o Platí zákaz:
▪ vyslat zaměstnance na zahraniční pracovní cestu do jiných
než nízkorizikových zemí,
▪ nařídit čerpání dovolené mimo území ČR v jiné než nízkorizikové
zemi,
▪ vyslat studenta, absolventa nebo zaměstnance na Erasmus+ nebo
jiný studijní nebo podobný pobyt mimo území ČR do jiné
než nízkorizikové země.
Postup při příznacích virového onemocnění

III.
•

Zaměstnanci a studenti, u kterých se projeví, byť jen mírné příznaky odpovídající
onemocnění COVID-19, zejména tělesná teplota 37 °C nebo vyšší, kašel, dušnost,
zažívací obtíže, ztráta chuti nebo čichu, celková slabost, oznámí tuto skutečnost
bezodkladně prostředky komunikace na dálku svému praktickému lékaři a
postupují podle jeho pokynů. Fakultě oznámí stejným postupem pozitivní výsledek
testu na COVID-19 nebo nařízenou karanténu či izolaci na e-mailovou adresu:
covid.hlaseni@faf.cuni.cz. Jedná se o povinnost v souladu s ust. § 106 odst. 3 a 4
ve spojení s ust. § 391 odst. 4, zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění, i pro
studenty.

•

Osoby s příznaky infekčního virového onemocnění vyhledají lékařskou pomoc a
nevchází do prostor FaF UK. Nejsou-li uznány dočasně práce neschopnými, plní své
pracovní či studijní povinnosti po dohodě s přímým nadřízeným a podle platných
právních předpisů distanční formou (home-office, výuka el. prostředky,
samostudium). Fakulta eviduje studenty a zaměstnance s pozitivním testem na
COVID-19.

Organizace studia, výuka

IV.
•

V dokončení akademického roku 2019/2020 a organizaci a průběhu akademického
roku 2020/2021 bude fakulta podle aktuálního vývoje epidemiologické situace
postupovat podle pokynů Univerzity Karlovy a využije doporučení MŠMT ČR (např.
doporučení pro vedení vysokých škol, doporučení pro garanty studijních programů,
doporučení pro vyučující jednotlivých předmětů, stupně pohotovosti), zejména
jeho metodiky k přípravě na hybridní výuku a pro distanční vzdělávání; postupuje
také podle metodického pokynu Národního akreditačního úřadu k využívání
distančního vzdělávání.

•

Plošné rušení kontaktní výuky a zavedení distanční výuky, které nebude vynucené
opatřením orgánů na úseku ochrany veřejného zdraví v ČR a/nebo podle opatření
Univerzity Karlovy, je nepřípustné.

•

O zavedení možnosti distanční formy výuky na fakultě rozhoduje děkan.

•

O zavedení možnosti distanční formy výuky konkrétního studijního předmětu
rozhoduje garant studijního předmětu po domluvě s garantem studijního
programu.

•

Garant studijního programu rozhodne, které studijní předměty (nebo jejich části)
lze v případě objektivních vnějších okolností znemožňujících prezenční výuku
plnohodnotně uskutečňovat prostřednictvím distančního vzdělávání; u předmětů,
kde je distanční výuka nemožná (např. práce v laboratoři, na speciálním pracovišti)
fakulta zajistí, že student bude moci plnit studijní povinnosti do konce
akademického roku.

•

Příslušní pracovníci fakulty jsou povinni dbát na včasnou a dostatečnou
informovanost studentů (o formě výuky, podmínkách pro zakončení předmětu).

•

Příslušní pracovníci fakulty jsou povinni dbát na kvalitní zpracování studijních
materiálů (obsahové, metodické i grafické podoby) a srozumitelnost pokynů pro
distanční, či hybridní výuku).
Akademické obřady

V.
•

V případě zrušení imatrikulačního obřadu student podepíše imatrikulační slib na
fakultě.

•

V případě zrušení promocí z důvodu epidemiologické situace fakulta zajistí
absolventovi možnost vyzvednout si diplom na fakultě. Absolventi, kteří se budou
chtít zúčastnit promoce v náhradním termínu za příznivé epidemiologické
situace, budou mít možnost zúčastnit se této promoce v termínu, který bude včas
oznámen.

Závěrečná ustanovení

VI.
•

Výkonný AntiCOVID-19 FaF UK tým zřídí a bude průběžně aktualizovat jedno místo
na webových stránkách fakulty, kde budou aktuální a platné informace a pokyny
pro studenty a zaměstnance.

•

Fakulta shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje podle tohoto opatření
děkana v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů, v plném znění, a dalšími obecně závaznými právními
předpisy.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem 18. září 2020.

V Hradci Králové dne 18. září 2020
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan fakulty

