
 

 1 
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Dvořákova 7 

701 03 Ostrava / Česká republika  

 

1.  
 

Č.j.: OU-72765/90-2020 
  

OPATŘENÍ REKTORA 
č. 111/2020 

K opatřením v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Toto opatření rektora upřesňuje pokyny a omezení studentů a zaměstnanců Ostravské 
univerzity (dále jen „OU“) v návaznosti na hodnocení aktuální epidemiologické situace v 
ČR Ministerstvem zdravotnictví a podle mimořádných opatření Vlády ČR, Ministerstva 
zdravotnictví nebo Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v souvislosti 
s nákazou onemocnění COVID-19. 
 

Článek 2 
Úroveň opatření 

 
Úroveň opatření bude nastavována podle stupně pohotovosti definovaného v Univerzitním 
semaforu OU, který je zveřejněn na webových stránkách OU (dále jen „Univerzitní 
semafor“). Stupeň pohotovosti, pokyny a omezení studentů a zaměstnanců dle 
Univerzitního semaforu stanovuje rektor. Stupně pohotovosti jsou: 
 

Stupeň 
pohotovosti 

Barva 
stupně 

Epidemiologické kritérium 

0 Bílá Nulové nebo zanedbatelné riziko 

1 Zelená Výskyt nákazy bez komunitního přenosu 

2 Oranžová Počínající komunitní přenos 

3 Červená Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos 

Komunitním přenosem je myšlena nákaza člověka bez vazby na osoby, které navštívily 
oblasti s prokazatelným výskytem onemocnění. 
 

Článek 3 
Preventivní opatření 

 
Po dobu účinnosti tohoto opatření se doporučuje všem osobám vstupujícím do budov OU 
dodržovat preventivní hygienická opatření směřující k zabránění šíření covid-19, zejména 
častější mytí rukou a jejich dezinfekce, nošení roušek. 

 
Článek 4 

Opatření spojená s rizikem nákazy onemocnění COVID-19 
 
1. Specifická opatření a jejich podrobnosti pro fakulty OU může stanovit děkan fakulty i 

nad rámec tohoto opatření (včetně Univerzitního semaforu). 
2. Nařizuji studentům a zaměstnancům OU bezodkladně oznámit prostřednictvím 

aplikace na Portálu OU pozitivní test na COVID-19 nebo karanténu. 
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3. Nařizuji studentům a zaměstnancům OU řídit se omezeními podle Univerzitního 
semaforu. 

4. Míra rizika nákazy v České republice je určována Sdělením Ministerstva zdravotnictví, 
které je uveřejňováno s možností dálkového přístupu na adrese: 
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti 

5. Studentům, kteří lékařským potvrzením doloží na příslušné studijní oddělení, že patří 
do rizikové skupiny, doloží nařízenou karanténu nebo umístění do izolace, bude 
povoleno neúčastnit se kontaktní výuky. 

6. V případě, že se kontaktní výuky zúčastní student, vykazující některý z symptomů 
COVID-19 (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu), je vyučující 
povinen jej vykázat z výuky. 

7. Kontaktní výuka bude probíhat v budovách OU za přítomnosti nejvýše takového počtu 
osob, který je stanoven v Univerzitním semaforu v závislosti na aktuálním stupni 
pohotovosti. Pokud nebude možné realizovat kontaktní výuku, bude tato nahrazena 
jinými formami (distanční/online). 

8. Pro všechny zaměstnance platí, že v případě, pokud budou vykazovat symptomy 
covid-19, jakými jsou zejména bolest hlavy, teplota, kašel, únava, obtížné dýchání a 
ztráta čichu, požádají příslušného nadřízeného o povolení práce z domova. 

9. V případě, že dojde ke zvýšení stupně pohotovosti dle čl. 2 tohoto opatření, platí 
restriktivní pravidla Univerzitního semaforu od následujícího pracovního dne. 

 
Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 
 
 
V Ostravě dne 8.9.2020 
 
 
 prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v. r. 
 Rektor 
 
 
Zpracoval:  Mgr. Martin Špička, právník 
     
Rozdělovník: Portál OU 
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