
Spectabiles, 

Vážená paní děkanko, vážený pane děkane, 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolte mi, abych Vás informoval o dalším postupu UK ve vztahu k vývoji koronavirové epidemie.   

Níže Vám zasíláme závěry dnešního zasedání Kolegia rektora a navazujícího jednání krizového týmu 

v této věci.  

 

Výuka na fakultách a provoz Kolejí a menz 

V tuto chvíli vedení UK neshledává důvod k plošnému či lokálnímu rušení výuky vzhledem k absenci 

potvrzené nákazy na Univerzitě Karlově. Také Koleje a menzy nadále ze stejného důvodu fungují ve 

standardním režimu.  

Pokud Vaši studenti či zaměstnanci pobývali ze studijních i soukromých důvodů v rizikových oblastech 

(dle aktuálních informací publikovaných příslušnými orgány), doporučujeme postupovat v souladu se 

stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR, tj. aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali 

svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a řídili se jejich pokyny. Lékař/epidemiolog 

příslušné hygienické stanice rozhodne o dalším postupu. 

V případě studentů, kolegů či zaměstnanců ze zahraničí doporučujeme kontaktovat Kliniku infekčních, 

parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, která poskytuje příslušné informace a 

doporučení v angličtině.  

 

Konání kulturně-společenských akcí 

Vedení UK s ohledem na aktuální situaci v ČR doporučuje plánované kulturně-společenské akce fakult 

a univerzity nerušit. Zároveň apeluje na všechny účastníky a hosty, aby – pokud se vrátili z rizikových 

oblastí nebo mají akutní zdravotní potíže – se těchto akcí neúčastnili. Těmto osobám garantuje vedení 

UK vrácení vstupného. 

 

Vědecké aktivity 

Výše zmíněný postup, který je popsán u kulturně-společenských akcí, se doporučuje uplatnit i pro 

konání konferencí či jiných vědeckých aktivit.  

Současně se ale doporučuje, aby byla individuálně projednána účast osob, které jsou v rizikových 

oblastech rezidenty či v těchto oblastech pobývaly, s tím, že doporučujeme, aby se tyto osoby akcí 

neúčastnily.   

 

  



Kontaktní osoby  

Žádám děkanky a děkany fakult, aby neprodleně určili osobu, která bude se studenty a zaměstnanci 

dané fakulty ve věci koronavirové infekce a příslušných opatření komunikovat. Jméno této osoby 

neprodleně uložte do příslušné tabulky na sharepointu. Tato osoba bude zodpovědná za předávání 

aktuálních informací a za komunikaci se studenty a zaměstnanci.  

Kontaktní osoby, které byly zaslány na základě výzvy z 26. 2.2020, zodpovídají primárně za předávání 

informací mezi fakultou a rektorátem. Mohou být totožnými osobami s kontaktní osobou pro studenty 

a zaměstnance, a to dle Vašeho rozhodnutí.  

 

Všechna výše uvedená doporučení činí vedení UK ve vztahu k aktuální situaci. Pokud dojde k dalšímu 

vývoji a zhoršení situace v ČR, mohou být změněna.   

 

Velmi Vás prosím o zachování klidného a racionálního přístupu k řešení nastalé situace.  

S pozdravem, 

 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

2.3.2020  v 19,50 hod. 

 

 

 

 

 

https://cunicz.sharepoint.com/:f:/s/zahranicnispoluprace/Eq4Mpjq4AC9Br6_lyoVcv5QBx5jjHmnwFff0LBUCTxBTJg?e=CmoTJd

