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ROZHODNUTÍ Č. 4/2020
V SOUVISLOSTI S VÝVOJEM KRIZOVÉ SITUACE
V ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
Článek 1
Krizový štáb VUT
1.

Krizový štáb VUT nadále pokračuje v činnosti.

2.

Členové krizového štábu VUT:
a) Budou operativně dostupní a připraveni k účasti na svolaných jednáních krizového štábu.
b) Zajistí spolehlivý a ověřovaný přenos informací (zejména dle čl. 2) a rozhodnutí krizového štábu
k ostatním vedoucím zaměstnancům fakult a součástí.

Článek 2
Zvláštní právní předpisy a opatření orgánů veřejné správy
1.

VUT se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné
správy, učiněnými v souvislosti s pandemií koronaviru, v jejich aktuálním znění.

2.

Nad rámec platných opaření Ministerstva zdravotnictví ČR se na VUT přijímají následující opatření:
a) Zakazuje se vstup zaměstnanců a dalších osob s příznaky virového infekčního onemocnění
(např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) do budov VUT. Zaměstnanci
jsou v případě, že mají příznaky virového infekčního onemocnění, povinni kontaktovat svého
nadřízeného vedoucího zaměstnance, který po dohodě se zaměstnancem stanoví vhodná
preventivní opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a dalších osob.
b) Studenti a další osoby mimo zaměstnance VUT, kteří vstupují do budov VUT za účelem řešení
úředních či jiných záležitostí, jsou v prostorách VUT povinni používat ochranné prostředky
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének. Ochranné prostředky dýchacích cest nejsou povinné při výuce a v
kurzech, pokud není jejich používání nařízeno pro vzdělávací akce mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR.
c) Při jednáních podle čl. 2 odst. 2 bodu b) tohoto rozhodnutí, v místnostech k tomu určených, se
zaměstnancům VUT stanovuje povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest.
Povinnost dle předchozí věty neplatí v případě výuky a v kurzech, pokud není jejich používání
nařízeno pro vzdělávací akce mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
d) Opatření stanovená v čl. 2 odst. 2 písm. b) a c) se nevztahují na jednání orgánů VUT a součástí
VUT, pokud není v opatřeních Ministerstva zdravotnictví stanoveno jinak.
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e) Výslovně se zakazuje vstup osob s příznaky virového infekčního onemocnění do stravovacích
provozů Kolejí a menz VUT. Všechny osoby smějí pobývat v prostorách určených ke konzumaci
jídel ve stravovacích provozech Kolejí a menz VUT pouze s ochrannými prostředky dýchacích
cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének, s výjimkou konzumace jídla.
f) Osoby, které nejsou zaměstnanci Kolejí a menz VUT, jsou povinny při pohybu v prostorách
určených ke konzumaci jídel ve stravovacích provozech Kolejí a menz VUT dodržovat odstupy
nejméně 2 m od další osoby mimo zaměstnance Kolejí a menz VUT.
g) Osoby ubytované na kolejích VUT nebo požadující ubytování na základě smlouvy o smlouvě
budoucí nebo předchozí registrace a další osoby jsou povinny při pohybu a pobytu
ve společných prostorách kolejí nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Těchto
osob se netýká zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) tohoto rozhodnutí.
h) Osoby ubytované na kolejích VUT jsou povinny bezodkladně ohlásit na adresu
karantena@vutbr.cz, že jim byla nařízena karanténa nebo izolace v souvislosti s onemocněním
COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2.
i) Osoby ubytované na kolejích VUT nebo požadující ubytování na kolejích VUT na základě
smlouvy o smlouvě budoucí nebo předchozí registrace, které nemají státní občanství ČR, jsou
při příjezdu na koleje VUT povinny sdělit zaměstnanci přítomnému na recepci kolejí zemi, ze
které přijíždějí. Mají-li v platném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR uloženu povinnost
ohlásit svůj příjezd Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, musí
prokázat na recepci kolejí splnění této své povinnosti. Pokud tyto osoby neprokáží splnění
uvedené povinnosti, lze je z kolejí VUT vykázat až do doby splnění povinnosti.
j) Na kolejích VUT je zakázáno navštěvovat ubytované osoby, kterým byla nařízena izolace nebo
karanténa v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARSCoV- 2. Tento zákaz platí pro všechny osoby (včetně osob ubytovaných na stejných kolejích)
a pro všechny prostory příslušné budovy.
k) Recepce na kolejích VUT evidují následující osobní údaje k návštěvám, kterých se netýká zákaz
podle čl. 2 odst. 2 písm. h): jméno a příjmení návštěvy, jméno a příjmení a číslo pokoje
navštívené osoby, začátek a konec návštěvy. Evidence je vedena písemně v listinné podobě,
po dobu 2 měsíců od data návštěvy, poté budou listiny s osobními údaji skartovány.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
Tato vnitřní norma nabývá účinnosti v den uvedený v jejím záhlaví.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.
rektor
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