P R AV I D L A P L O Š N É H O T E S T O V Á N Í Z AM Ě S T N AN C Ů F Z V U P O D
17. LEDNA 2022
Od 17. 1. 2022 bude platit povinnost testování zaměstnanců FZV UP v
Olomouci 2x týdně, přičemž druhé testování v týdnu proběhne nejdříve
3. den po tom prvním. Pokud zaměstnanec nebude v termínu testování
přítomen na pracovišti, musí být otestován při svém návratu.
•

•

testovat se bude antigenními samotesty (RAT). Na ústavy doručí Mgr. Lenka
Doleželová a testy budou k dispozici pro zaměstnance ústavů FZV na
sekretariátu kmenového pracoviště.
testováni budou všichni bez ohledu na to, zda jsou či nejsou očkováni, či
nemoc prodělali.

Testovat se nebudou muset:
-

zaměstnanci, kteří se na pracovišti nesetkávají s jinými osobami
(např. na home office), nebo jsou kolegové zároveň osoby žijící ve
stejné domácnosti.

-

osoby, které v posledních 72 hod. podstoupily PCR test s negativním
výsledkem, v posledních 24 hod. antigenní test (provedení
zdravotnickým pracovníkem) s negativním výsledkem, nebo jsou
testovány u jiného
zaměstnavatele.
Prokazovat,
že
byli
testováni jinde, mohou zaměstnanci digitálním EU certifikátem,
potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo písemným
potvrzením druhého zaměstnavatele (toho, u nějž k testování
dochází).

Zaměstnanec se odmítne otestovat: zaměstnavatel tohoto zaměstnance
musí nahlásit KHS (dle kraje) a zajistit organizační opatření, aby se
neotestovaný zaměstnanec dostal do kontaktu s ostatními jen v nejnutnější
míře. Zaměstnanec musí nosit ochranu dýchacích cest s účinností min. 94
% (např. respirátor FFP2) bez výdechového ventilu, udržovat rozestupy
min. 1,5 m od ostatních (pokud to povaha práce dovoluje) a stravovat se
odděleně.
Evidence: Evidence testování bude vedena systémem SAP, CVT připravuje
úpravu. Za vedení evidence budou odpovědné sekretářky ústavů a center.
Postup při pozitivním výsledku testu: Zaměstnanec vyrozumí
zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti, opustí pracoviště a následně
poskytne součinnost KHS, která ho pošle do 5denní karantény. Do nařízení
této karantény musí zaměstnanec nosit respirátor FFP2 a držet se stranou
od ostatních osob.
Zároveň zaměstnavatel zašle příslušné KHS (dle kraje) seznam pozitivně
testovaných osob, doplněný o jejich údaje z evidence a telefonní číslo
pozitivně testované osoby. A to nejpozději následující den po testování
formou elektronického hlášení.

Návrat na pracoviště:
a) po absolvování karantény
Pozitivně testovaný zaměstnanec FZV UP první den na
pracovišti podstoupí antigenní samotest. Ten zajišťuje zaměstnavatel
zaměstnanci.
b) absolvování konfirmačního PCR testu
Antigenním samotestem pozitivně testovaná osoba absolvuje dobrovolně
konfirmační PCR test. Pokud bude negativní, příslušná KHS karanténu
ukončí.

