VÝDEJ ANTIGENNÍCH TESTŮ A SOUHRNNÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ
Vážení studenti,
na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.4.2021 č. 393, příloha č.2 máme
povinnost vydávat studentům, kteří se v současné době nachází na kolejích, antigenní testy v intervalu 7
dnů a zároveň kontrolovat, zda daný test mají. Tato povinnost nám vzniká od 24.4.2021. Výjimku mají
studenti, kteří prodělali COVID-19 (a neuplynulo 90 dní od prvního pozitivního testu) nebo jsou očkovaní.
Nařízení se také netýká osob, které NEJSOU studenty.
Dovolujeme si vás proto informovat o způsobu vydávání testů a dalším postupu.
Vydávaní testů:










Testy budou studentům vydávány oproti podpisu správkyněmi budov, a to vždy ve ČTVRTEK a
PÁTEK každý týden v těchto časech 9:00-10:00 a 12:30-13:30 hodin.
První výdej testů bude probíhat od tohoto čtvrtka dne 22.4.2021
Testy bude nutné provádět jednou za 7 dní
Studenti ubytovaní na budovách B a C mají výdejní místo na budově B, 2. patro, místnost č. B218
(kancelář správkyně, Zuzany Balážové)
Studenti ubytovaní na budovách D a E mají výdejní místo na budově E, 2. patro, místnost č. E220
(kancelář správkyně, Ivi Alexové)
V případě, že se nebudete moci z vážných důvodů pro test dostavit, domluvte si náhradní termín
výdeje u správkyně budovy.
Kontakty na správkyně budov:
- Zuzana Balážová – výdej pro budovy B a C, e-mail: zuzana.balazova@vsb.cz, mobil: 733 627 865
- Iva Alexová – výdej pro budovy D a E, e-mail: iva.alexova@vsb.cz, mobil: 733 627 861
Po dobu výdeje testů bude koridor mezi budovami D a E otevřen.

Provádění testů:





Studenti jsou povinni se otestovat sami dle návodu uvedeného v testu.
Studenti jsou povinni test podstoupit v den, kdy jim byl test poskytnut a jeho výsledek zapsat bez
prodlení téhož dne do aplikace viz. odkaz níže (dále jen „aplikace“).
Test si můžete provést na svém pokoji.
V případě, že budete potřebovat pomoc s testováním, budou pro vás k dispozici správkyně, které
s vámi při výdeji postup testování projdou.

Výsledek testování:


Výsledek testu jsou studenti POVINNI zaznamenat do aplikace:

a) V případě negativního testu zde https://uzivatel.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/osobniudaje/covid19/negativni/
b) V případě pozitivního testu zde: https://uzivatel.sso.vsb.cz/wps/myportal/uzivatel/osobniudaje/covid19/pozitivni/

Výjimky v testování:


Testování se nemusí zúčastnit student, který



a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní a toto doloží pracovníkům Ubytovací kanceláře,
nebo
b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14
dnů a toto doloží pracovníkům Ubytovací kanceláře.
c) je ze zahraničí a doloží doklad o provedeném očkování ve své zemi pracovníkům Ubytovací
kanceláře.
I studenti, kteří prodělali COVID-19 nebo jsou očkování, mají povinnost tuto skutečnost
zaznamenat do aplikace.

Nově přijíždějící studenti






Jedná se o studenty, kteří čerpají slevu z ubytování a využívají ubytování ke krátkodobému
ubytování např. k vykonání zkoušek, popř. se vrací k výuce dle Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví.
Nově přijíždějící studenti obdrží test pro samotestování při příjezdu na koleje na recepci A-B nebo
recepci E a budou poučeni, jak dále postupovat, tj. provést si test a výsledek ihned zapsat do
aplikace.
V případě delšího pobytu než je 7 dní, vyzvednou si tito studenti test u správkyně budovy, viz.
informace „Vydávání testů“. Test je pak nutné vykonat následující čtvrtek nebo pátek bez ohledu na
dodržení 7 denní lhůty.

Postup studenta v případě pozitivního testu:





V případě, že je výsledek testu POZITIVNÍ, je student povinen bezodkladně informovat o takovémto
výsledku recepci A-B na telefonu 733 627 863.
Student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním
výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a dále
postupovat dle jeho pokynů.
Student je povinen bezodkladně opustit prostory kolejí. Jedná-li se o jeho bydliště, ubytovací
zařízení opustit nemusí, nastoupí však do izolace dle pokynů pracovníků Ubytovacích služeb.

Kontrola provedení testů:



Při každém vstupu do budovy je nutno se zaregistrovat. Pro registraci použijte svou studentskou
kartu (ISIC), kterou přiložíte ke čtečce karet. Čtečka karet je umístěná na recepci A-B a recepci E.
V případě, že karta vydá signál oznamující neprovedení testu, je student povinen toto řádně
zdůvodnit, v opačném případě nebude vpuštěn do prostor kolejí.

Vaše Ubytovací služby

