Pravidla pro pobyt na koleji ČVUT (mimo Masarykovu kolej)
Vážení klienti ubytovaní na kolejích ČVUT,
Situace týkající se šíření onemocnění COVID-19 je nadále vážná, proto Vám chceme
připomenout opatření, která je nutno dodržovat na kolejích ČVUT. Plné znění přijatých
opatření naleznete na www.suz.cvut.cz v dokumentech a jako ubytovaní na našich kolejích
máte povinnost se s dokumenty seznámit.
Na kolejích ČVUT je nadále nutné dodržovat především tato opatření:
1. Dodržování HYGIENICKÝCH PRAVIDEL dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví
České republiky viz http://mzcr.cz :
1.1. MYTÍ RUKOU a používání DESINFEKCE
1.2. Dodržování 2m ROZESTUPŮ ve všech společných prostorách kolejí atd.
1.3. Používání RESPIRÁTORU FFP2 nebo jeho plnohodnotné alternativy ve všech společných
prostorách kolejí
2. SLEDOVÁNÍ INFORMACÍ ke koronaviru na www.cvut.cz a www.suz.cvut.cz
3. ZÁKAZ NÁVŠTĚV A SDRUŽOVÁNÍ
4. Pokud má ubytovaný na koleji pozitivní výsledek testu na COVID-19 nebo má podezření na
onemocnění COVID-19, ZŮSTANE NA SVÉM POKOJI, NAHLÁSÍ výsledek TELEFONICKY příslušné
hygienické stanici a vedení své koleje https://www.suz.cvut.cz/koleje (mimo pracovní dobu
Centrální recepci Strahov blok 1 na tel.: 234 678 111) a POČKÁ, až bude osloven pověřeným
pracovníkem SÚZ, který jej bude instruovat k přesunu do karantény/izolace na Strahově bloku
8.
5. Dodržování AKTUÁLNÍCH OCHRANNÝCH OPATŘENÍ PRO VSTUP DO ČESKÉ REPUBLIKY
vydaných Ministerstvem zdravotnictví České republiky viz
http://mzcr.cz
a
https://www.mvcr.cz (například při návratu technicky odhlášených studentů)
5.1. V případě, že se na klienta nevztahuje povinnost předložit při návratu/nástupu na kolej
negativní PCR test na COVID-19, vyplní při příchodu na kolej Čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění a karanténního opatření
5.2. Pokud se klient vrací/přijíždí na kolej ze země s rizikem ohrožení COVID-19, musí tuto
informaci nahlásit s dostatečným předstihem na ubytovani@suz.cvut.cz , vyčká na akceptaci
svého návratu pracovníky Oddělení pro ubytování a bude se řídit jejich pokyny*
(dle aktuálních nařízení pro vstup do České republiky ze země, ze které cestuje, viz informace
na https://www.suz.cvut.cz/files/plakatek_covid.pdf )
*na Centrální recepci Strahov si, po předložení negativního PCR testu na COVID-19, zařídí
ubytování v samoizolaci na 6 dnů, kdy 6. den podstoupí opakovaný PCR test na COVID-19.
Pokud je výsledek testu negativní, stěhuje se na svou přidělenou kolej.

Pokud je výsledek testu POZITIVNÍ, ZŮSTANE NA SVÉM POKOJI a NAHLÁSÍ výsledek na
Centrální recepci Strahov tel.: 234 678 111.
Následně POČKÁ, až bude osloven pověřeným pracovníkem SÚZ, který jej bude instruovat
k přesunu do izolace na Strahově blok 8.
6. Opatření mohou být upravena s v souladu s nařízením vlády České republiky
Děkujeme Vám za spolupráci na zachování bezpečného prostředí našich kolejí pro Vás, ale i
pro naše zaměstnance a zaměstnance firem, které pro SÚZ pracují.
Buďme k sobě ohleduplní a zodpovědní.

SÚZ ČVUT v Praze

