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Preventivní epidemiologická a karanténní opatření
na Kolejích a menzách UK

Čl. 1
Úvodní ustanovení
S ohledem na stoupající počty pozitivně testovaných osob na přítomnost koronaviru a vzrůstající počet
pacientů s onemocněním COVID 19 v Praze a s tím související nebezpečí, že pracovní kolektivy v rámci
jednotlivých pracovišť Kolejí a menz UK mohou být umístěny do karantény, vyhlašuji do odvolání
v zájmu zajištění kontinuálního plnění všech pracovních povinností tato preventivní karanténní opatření:
Čl. 2
Pracovní porady
Pracovní porady budou nadále uskutečňovány přednostně jen hybridní formou, tj. za minimální osobní
přítomnosti zaměstnanců, není-li pro jinou formu zvláštní důvod.
Čl. 3
Osobní přítomnost na pracovišti – ředitelství KaM
1. V rámci ředitelství KaM UK budou vytvořeny dvě pracovní skupiny zaměstnanců v rámci každého
útvaru, které se nebudou současně setkávat při osobní přítomnosti na pracovišti.
2. Rozdělení do skupin zaměstnanců je v kompetenci vedoucího daného útvaru.
3. Dvě skupiny zaměstnanců budou vytvořeny tak, aby byla v maximálním možném rozsahu
omezena současná osobní přítomnost dvou a více zaměstnanců v jedné kanceláři. Současně je
třeba vzít v úvahu nutnost kontinuálního zajištění všech klíčových pracovních úkolů a povinností
v rámci ředitelství KaM.
4. V pátek bude zajišťován chod ředitelství KaM jen v nezbytně nutném rozsahu jedním, max.
dvěma zaměstnanci na každém útvaru.
Čl. 3
Osobní přítomnost na pracovišti – koleje UK
1. V rámci kolejí UK dojde k rozdělení zaměstnanců do dvou pracovních skupin, tam kde to povaha
a struktura zaměstnanců v rámci dané koleje umožňuje.
2. Pokud struktura zaměstnanců na dané koleji rozdělení do dvou skupin zaměstnanců
neumožňuje, bude důsledně uplatňován směnný provoz (ranní a odpolední směny).
3. Vrátnice budou zajišťovat činnost se zvýšenými hygienickými opatřeními a minimálním kontaktem
s ostatními zaměstnanci.
Čl. 4
Osobní přítomnost na pracovišti – gastro-provozy UK
1. Ve všech gastro-provozech UK bude důsledně uplatňován směnný provoz se současnou
možností vytvoření dvou pracovních skupin.
2. Ve všech gastro-provozech UK budou bez zbytečného odkladu instalována plexiskla oddělující
varny a prostory výdeje jídel od strávníků.
Čl. 5
Režim práce z domova
Mimo osobní přítomnost na pracovišti budou zaměstnanci pracovat v režimu práce z domova (režimu
H/O), kde to povaha daného pracovního zařazení umožňuje.
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Čl. 6
Překážka na straně zaměstnavatele
Zaměstnanci, jejichž pracovní zařazení neumožňuje pracovat v režimu práce z domova a nemohou
současně docházet na svá pracoviště, budou čerpat režim překážky v práci na straně zaměstnavatele.
Čl. 7
Neschopenka – režim karanténa
Zaměstnanci, kteří jsou v pracovní neschopnosti v důsledku karantény na základě vystaveného
lékařského potvrzení v rámci e-neschopenky, jsou povinni dodržovat všechny podmínky karantény. O
pracovní neschopnosti daného zaměstnance bude mzdové oddělení informovat bez zbytečného odkladu
vedoucího příslušného útvaru, pod nějž zaměstnanec spadá.
Čl. 8
Desinfekce prostor
1. Vedoucí všech útvarů a dalších pracovišť Kolejí a menz UK jsou povinni bez zbytečného odkladu
nahlásit výskyt nákazy nebo podezření na výskyt nákazy, jakož i nařízenou karanténu
Organizačně-správnímu útvaru KaM a řediteli KaM. Současně s oznámením musí být
identifikovány i prostory a kanceláře, ve kterých je třeba provést desinfekci.
2. Tam kde bude potřeba zajistit desinfekci prostor, bude tak zajištěno bez zbytečného odkladu
Technickým útvarem ředitelství KaM.
Čl. 9
Závěrečné ustanovení
Toto Opatření nabývá účinnosti dne 19. října 2020.

V Praze dne 16. října 2020

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. v. r
kvestor
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