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V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 16640/2021 z 19. dubna 2021 je od
24. dubna 2021 umožněna osobní přítomnost studenta na vzdělávání na vysoké škole pouze
tehdy, pokud student
1.

nemá příznaky onemocnění COVID-19,

2.

podstoupil ve frekvenci 1 x sedm dní preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru
SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem. Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a
individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.

Výjimku z testování mají studenti, kteří:
1. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění
COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
nebo
3. absolvovali RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb zařazeného v síti
odběrových center s výsledkem NEGATIVNÍ a test není starší 48 hodin.
Testování studentů na UJEP začíná od 26. dubna 2021 ve Fialovém sále MFC v areálu
KAMPUS, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
1.

Studenti UJEP mohou využít testovací prostor UJEP. Testování probíhá v objektu MFC,
v prostoru Fialového sálu, který bude označen nápisem „Testovací místnost pro studenty“.
Prostory Fialového sálu mají účinné větrání, které bude zajištěno po celou dobu testování.

2.

Testování bude probíhat v týdenním režimu: pondělí – pátek, vždy od 7:00 do 12:00 hodin.

3.

Testovaný student předloží testující osobě, která je odborně způsobilá k provádění testu,
identifikační kartu studenta, platný průkaz zdravotní pojišťovny, a sdělí své jméno a příjmení.
Následně mu odborně způsobilá osoba provede test.

4.

Student musí vyčkat na výsledek testu, který mu oznámí osoba provádějící test (cca do
15 minut). Informace o výsledku bude studentovi předána v listinné formě.

Postup v případě pozitivního výsledku testu
1.

Pokud je výsledek preventivního antigenního testu (v rámci testování na UJEP) pozitivní, provede
přítomná odborně způsobilá osoba bezprostředně RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2
a výtěr zašle do laboratoře uvedené v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního
zdravotního ústavu.

2.

Student je následně povinen bezodkladně opustit prostory vysoké školy nebo jiná místa, ve
kterých probíhá vzdělávání, a prostory ubytovacího zařízení vysoké školy; nelze-li jinak, nemusí
opustit ubytovací zařízení.

3.

Student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním
výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

4.

Pokud byl student testován u jiného poskytovatele zdravotních služeb, je povinen
informovat UJEP o tom, že je výsledek testu pozitivní.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu se nařizuje absolvovat
konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Testování mimo prostory UJEP u poskytovatelů zdravotních služeb
Studenti UJEP mohou využít pro testování i jiné poskytovatele zdravotních služeb nebo veřejná
testovací místa, např.:
1.

Zdravotní ústav Ústí nad Labem, Moskevská 1531, 400 01 Ústí nad Labem-město,

2.

Odběrové místo – parkoviště u zimního stadionu, Masarykova ulice, Ústí nad Labem,

3.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad
Labem, budova „T“,

4.

EUC Klinika Ústí nad Labem, Masarykova 2000/92, 400 01 Ústí nad Labem, budova B, vstup
přes parkoviště,

5.

Testovací místa v místě bydliště.

Závěr:
S účinností od 24. dubna 2021 do odvolání je osobní přítomnost studentů na vzdělávání
(výuce, praxi a zkouškách, pokud nejsou individuální) umožněna pouze studentům, kteří se
prokáží:
1.

negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (test nesmí být starší než 48 hodin, v případě testu
provedeného na UJEP 7 dní), nebo

2.

potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb (SMS), že prodělali v posledních
90 dnech COVID-19, nebo

3.

certifikátem MZ ČR, že byli proti COVID-19 očkováni.

Studenti při vstupu do objektů UJEP musí i nadále respektovat aktuální vládní opatření, (použít
k zakrytí úst a nosu respirátor FFP2 nebo obličejovou masku, dodržovat rozestupy a akceptovat
povolený počet osob v prostoru).

