Opatření proti šíření nemoci COVID-19 v Campus VŠEM
S platností od 01.09.2021 jsou vyhlášena tato opatření proti šíření
nemoci COVID-19 v Campus VŠEM.

1) Vstup bude povolen pouze při prokázání jedné z podmínek O-T-N (platný certifikát
o provedeném očkování, platné lékařské potvrzení o prodělání nemoci covid,
absolvované RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nejdéle před 7 dny
s negativním výsledkem, nebo absolvovaný antigenní test (RAT) nejdéle před 24
hodinami). Uvedené se bude prokazovat při prvním vstupu a poté každých 7 dní.
Kontrola bude prováděna na Recepci Campus VŠEM pomocí aplikace „čTečka – kontrola
certifikátů COVID“.
2) Pro zajištění plynulého ubytování a kontroly všech osob ubytovaných v Campus VŠEM
si všichni ubytovaní nainstalují do svého mobilního zařízení aplikaci „Tečka“
s napojením na informace v Očkovacím portálu občana.
3) Počínaje 1. 9. 2021 je povinností ve všech společných prostorách Campus VŠEM
pohybovat se zakrytými ústy a nosem respirátorem. Nutné je dodržovat fyzickou
vzdálenost od ostatních osob minimálně 2 metry.
4) Všechny vnitřní sportovní a společenské místnosti Campus VŠEM jsou pro ubytované
uzavřeny. Zahrnuje především posilovnu, studovnu, promítací místnost a podobné
(netýká se prostoru prádelny a jídelny).
5) Jsou zakázány veškeré hromadné akce (oslavy, večírky apod.). Rovněž je zakázáno
shlukovat se pod jakoukoliv záminkou na chodbách a uvnitř apartmánů. Vzájemné
návštěvy je nutné omezit na nejnutnější případy a co nejkratší dobu.
6) Ubytovaní jsou povinní denně sledovat platná aktuální opatření a mimořádná opatření
a vyvozovat z nich adekvátní opatření pro pobyt v Campus VŠEM.
7) Všichni ubytovaní jsou sami odpovědni za plnění podmínek opravňujících je ke vstupu
a jsou povinni na výzvu pracovníka prokázat, že plní povinnosti uložené v bodě 1
a reagovat na výzvu k evidenci skutečností opravňujících je k pobytu v Campus VŠEM.
Dále jsou povinni se na výzvu pracovníka podrobit bezkontaktnímu měření tělesné
teploty.
8) V Campus VŠEM je striktně zakázán vstup všem osobám, které vykazují příznaky
onemocnění COVID-19, tj. zejména zvýšenou teplotu, kašel, dušnost, zažívací obtíže,
ztrátu čichu, celkovou slabost, případně další příznaky. V případě nařízené karantény
jsou nájemci umístěny do k tomu určených karanténních apartmánů. Kapacity těchto
karanténních apartmánů jsou však omezeny a v případě jejich vyčerpání budou
ubytovaní povinni trávit karanténu mimo objekt Campus VŠEM.

9) Povinná karanténa pro osoby, které přijíždějí ze zasažených oblastí nebo pro osoby se
symptomy nemoci:




osoby, které přijíždějí ze zemí zasažených nákazou COVID-19, tzn. ze zahraniční
mimo území CŘ, mají nařízenou povinnou dvoutýdenní karanténu a za její porušení
platí podle zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta 3 miliony korun.
dále ty osoby, které vykazují příznaky onemocnění COVID-19, i mírné (zvýšenou
teplotu 37,5 stupňů, dýchací obtíže, suchý kašel, bolesti svalů, bolesti kloubů,
migréna).

10) Osoby umístěny do karantény jsou povinny tuto karanténu dodržovat po dobu 14 dní,
případně do rozhodnutí příslušných orgánů (hygienické stanice, lékaře). V případě
rozhodnutí o předčasném ukončení karantény ubytovaného, musí ubytovaný tento
dokument poskytnout vedoucímu Campus VŠEM. Osoby jsou povinny:





neopouštět přidělený karanténní apartmán,
nepohybovat se volně po společných prostorách kolejí,
dodržovat zvýšená hygienická opatření,
používat respirátor.

11) Poplatek za absolvování nařízené karantény v k tomu určeném apartmánu je stanoven
na částku 3.000 Kč/den / 2.000 Kč/den pro studenty VŠEM, která zahrnuje pobyt
dotyčného, úklid a dezinfekci prostor, bezkontaktní doručení objednaných zásilek
z recepce ke dveřím pokoje (např. nákupy, stravování, zásilky apod.).
12) Všichni ubytovaní na Campus VŠEM jsou povinni dodržovat zvýšené hygienické
standardy (mytí rukou, používání desinfekčních prostředků, atd.), a to zvláště před
uchopením často dotýkaných předmětů. Dále jsou striktně povinni dodržovat pravidla
pro úklid pokojů a pravidelně několikrát denně větrat pokoje.

V Praze dne 01.09.2021

Diana Černá
odpovědný vedoucí Campus VŠEM

