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                V Praze dne 30. 9. 2021 
 
OPATŘENÍ PŘI KONTAKTU S COVIDEM NA FAKULTĚ STROJNÍ OD 30. 9. 2021 DO 31.12.2021 
 
 

1.  KONTAKT S COVIDEM NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT 
1.1  Pokud zaměstnanec FS ČVUT má pozitivní test na Covid, tak tuto skutečnost sdělí 

vedoucímu svého ústavu nebo útvaru a na kontakt v bodě 3 sdělí svůj rozvrh a další 

kontakty na fakultě, které nastaly v době od dvou dnů před prvními příznaky. 
1.2 Pokud student FS ČVUT má pozitivní test na Covid, tak na kontakt v bodě 3 sdělí tuto 

skutečnost  a svůj rozvrh a další kontakty na fakultě, které nastaly v době od dvou 
dnů před prvními příznaky.  

1.3 Osoby, které byly v kontaktu s osobou pozitivně testovanou, zvláště v době výuky, 

mají významný kontakt s nakaženou osobou a postupují následujícím postupem (dle 

doporučení Hygienické stanice Prahy 6): 
• Jsou-li tyto osoby očkované, pak vstupují na fakultu dále bez omezení a jen se po 

dobu 14 dnů sledují, zda nebudou mít příznaky Covidu.  
• Nejsou-li tyto osoby očkované, pak zůstávají doma v karanténě po dobu 14 dnů a 

po 5 dnech jdou na PCR test. 
1.4 Další postup se řídí Mimořádným opatřením MZd. 

 
2.  PODPORA VÝUKY NA FAKULTĚ STROJNÍ ČVUT 
2.1  Výuka na FS ČVUT i v případě důsledků opatření dle bodu 1 zásadně neprobíhá online 

a nekontaktně. 
2.2 Vyučující, který je v karanténě, je vedoucím ústavu pro pokračování kontaktní výuky 

nahrazen buď jiným vyučujícím nebo se uskuteční jen podpora výuky dle bodu 2.3. 
2.3 Pro studenty, kteří nemohou na kontaktní výuku přijít na fakultu, je poskytnuta 

podpora výuky, která se skládá z uložených videí přednášek a z elektronických 
podkladů uložených nebo odkázaných na serveru moodle. 

 
3. Kontakty pro oznámení údajů pro trasování: 

 Email:   helpdesk@fs.cvut.cz  
 Mob. tel.: 771 125 980 
 
 

_________________ 
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. 
děkan Fakulty strojní 
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