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POKYN REKTORA
ČÍSLO 202106
OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ RIZIKA NÁKAZY KORONAVIREM
V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 24. 5. 2021 (příloha č. 2 usnesení vlády ČR č. 485
ze dne 24. 5. 2021) aktualizuje rektor VŠAPs opatření ke snížení rizika nákazy koronavirem na Vysoké
škole aplikované psychologie v Terezíně:

I.
a)

S platností od 31. 5. 2021 je, při dodržení níže uvedených podmínek a kapacitních omezení, možná
osobní účast studentů na výuce a zkouškách i kurzech celoživotního vzdělávání na VŠ.

b)

Všichni studenti jsou povinni bezprostředně po vstupu do prostor VŠAPs si vydezinfikovat ruce,
mít po celou dobu ochranu dýchacích cest (nejméně respirátor třídy FFP2) a udržovat odstup
minimálně 1,5 m od ostatních kolegů.

II.
S platností od 31. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost studentů na vzdělávání pouze tehdy:
a)

pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b)

prokáže, že splňuje některou z podmínek, uvedených v článku IV.

III.
Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob
nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být
vyšší než 250 osob s tím, že
a)

všichni přítomní účastníci nemají příznaky onemocnění COVID-19,

b)

všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v článku IV a použijí po celou
dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,

c)

všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy
ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

IV.
Podmínka pro účast na vzdělávání se považuje za splněnou, pokud účastník vzdělávání (podle čl. II)
nebo účastník s ním související akce (podle čl. III písm. b) nevykazuje klinické příznaky onemocnění
COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku, doloží, že:

a)

absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo

b)

absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo

c)

byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém prostředku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,
pokud nebyla aplikována druhá dávka
2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d)

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného
mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 180 dnů, nebo

e)

podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SAR-CoV-2 (lze
zakoupit na studijním oddělení za 120,- Kč), který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ
ČR k použití laickou osobou s negativním výsledkem, nebo

f)

prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ ČR
k použití laickou osobou s negativním výsledkem.

Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní vysoká škola účast na vzdělávání nebo s ním
související akci.

Toto opatření nabývá platnosti dnem 31. 5. 2021

V Terezíně, dne 26. 5. 2021

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
rektor Vysoké školy aplikované psychologie

