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RR č. 40/2020 – Opatření COVID-19: Zajištění chodu VŠPJ
Usnesení vlády ČR č. 1198 o přijetí krizového opatření o omezení provozu škol a školských
zařízení od 25. do 29. listopadu 2020
Usnesení vlády ČR č. 1199 o přijetí krizového opatření o omezení provozu škol a školských
zařízení od 30. listopadu do 12. prosince 2020

1) Na základě usnesení vlády ČR č. 1198 a č. 1199 uděluji s účinností od 25. listopadu 2020 výjimku
z RR č. 40/2020 (č. j.: VSPJ/06213/2020) pro vstup studentů do budovy VŠPJ v následujících
případech:
•

Zkoušky (semestrální, státní závěrečné, přijímací) za přítomnosti max. 10 osob

•

Klinická či praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů

•

Laboratorní a experimentální výuka pro poslední ročníky ve skupinách max. 20 studentů

•

Individuální konzultace

2) Na základě usnesení vlády ČR č. 1198 a č. 1199 povoluji s účinností od 25. listopadu 2020 účast
na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů.
3) Provoz knihovny bude nadále probíhat formou rezervačního systému a e-výpůjčky.
4) Vstup studentů je povolen za podmínky dodržení režimových opatření:
•

Povinnost nosit roušky či jinou ochranu nosu a úst

•

Povinnost dezinfekce rukou při vstupu do budovy i při vstupu do učeben

•

Povinnost evidence při vstupu do budovy s využitím čipu

•

Povinnost větrat 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

