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DOPORUČENÍ
KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH VYSOKÝM ŠKOLÁM NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE A JIHOČESKÉ
UNIVERZITĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Vysoké školy navštěvuje velké množství studentů z různých částí ČR i ze zahraniční. Je tak velmi
pravděpodobné, že se onemocnění COVID-19 bude šířit za takovýchto podmínek nekontrolovaně.
V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v jihočeských školských zařízeních, je cílem Krajské
hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, místně příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví, eliminovat riziko nákazy tímto virem a jeho šíření.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, proto vydává
v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. září 2020 č.j.
MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN toto doporučení vysokým školám v Jihočeském kraji:
DOPORUČENÍ VYSOKÝM ŠKOLÁM NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE:








zabezpečit bezpečné a zdravé prostředí pro studenty prezenčního i kombinovaného studia, účastníky
programů Celoživotního vzdělávání a pracovníky školy. Bezpečné a zdravé prostředí by mělo být
zajištěno ve všech veřejných otevřených prostorech, tedy učebnách, aulách, chodbách, toaletách,
stravovacích a ubytovacích zařízeních. Školy by tak měly zajistit dostatek desinfekčních i ochranných
prostředků do všech svých budov a na viditelná a dostupná místa.
zamezit v prostorách školy vzájemnému kontaktu velkému počtu osob
zvolit takovou formu výuky, která bude minimalizovat kontakt vyučujících se studenty a studentů
navzájem (například výuku distanční nebo výuku ve virtuálních učebnách), pokud to povaha
vyučovaných předmětů neumožňuje stanovit maximální počet studentů ve skupině na pět osob
zahraničním studentům přijíždějícím studovat ČR v rámci výměnných výukových pobytů nabízet
pouze výuku ve virtuálních učebnách
nastavit pracovní podmínky zaměstnanců školy tak, aby co nejméně přicházeli do vzájemného
kontaktu a do kontaktu se studenty

doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.
ředitelka KHS
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