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POKYN REKTORA 

ČÍSLO 202103 

 

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 

 
V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 19. 4. 2021 (příloha č. 2 usnesení vlády č. 393 ze 

dne 19. 4. 2021) stanovuje rektor VŠAPs následující protiepidemická opatření na Vysoké škole 

aplikované psychologie v Terezíně: 

 

 

1. Osobní přítomnost studentů na vzdělání je možná pouze v případech, uvedených v Pokynu rektora 

č. 202102, článek I ze dne 26. 4. 2021. 

2. Počet osob, které se mohou vzdělávání osobně účastnit, je uveden v Pokynu rektora č. 202101, 

článek I a II ze dne 16. 2. 2021. 

3. Všechny osoby, pohybující se ve vnitřních prostorách vysoké školy, musí mít po celou dobu 

přítomnosti ochranu dýchacích cest respirátorem nejméně FFP2 třídy a udržovat rozestup 

minimálně 1,5 metru od kolegů. 

4. Všichni příchozí jsou povinni dezinfikovat si ruce. V prostorách školy je dostupná dezinfekce 

rukou s virucidní účinností, a to u hlavního vstupu, u vstupu do všech výukových místností a na 

všech toaletách. 

5. Studijní oddělení vede evidenci přítomných studentů, uchazečů o studium a pracovníků VŠAPs, 

popř. dalších přítomných osob pro možnost zpětného trasování. 

6. Studijní oddělení vede evidenci o preventivním testování – viz Pokyn rektora č. 202102, články III, 

IV a V ze dne 26. 4. 2021. 

7. Zkoušení a konzultace probíhají při otevřených oknech. Tam, kde to není možné, je nutné důkladné 

větrání před, v průběhu a po ukončení. 

8. V prostorách VŠAPs probíhá denní úklid na vlhko a dezinfekce povrchů přípravky s virucidní 

účinností. 

9. Dezinfekce povrhů přípravky s virucidní účinností probíhá také během střídání skupin studentů. 

10. Protiepidemická opatření budou aktualizována dle postupného rozvolňování/zpřísňování opatření 

Ministerstva zdravotnictví, která budou reagovat na aktuální epidemiologickou situaci v ČR. 

 

Toto opatření nabývá platnosti dnem 26. 4. 2021 

 

 

V Terezíně, dne 26. 4. 2021  

 

 

 

  

 

                                                                                                   PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský  

                                                                                          rektor Vysoké školy aplikované psychologie 

 

 

 

mailto:info@vsaps.cz
mailto:bozdechova@vsaps.cz
mailto:wentova@vsaps.cz
http://www.vsaps.cz/

