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Vážená paní ředitelko,  
vážený pane řediteli,  
vážení studenti, stážisté,  
 
 
na základě vývoje pandemické situace a opatření, která jsme, jako zdravotnické zařízení povinni 
implementovat, oznamujeme Vám, že s účinností od 15. 11. 2021 se mohou na pracovištích naši 
nemocnice pohybovat osoby, vykonávající odbornou praxi, stáž či jinou formu praktické výuky, 
pouze po předložení:  
 
Potvrzení o provedení POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ze kterého 
bude zřejmé datum provedení testu (nesmí být starší 7 dnů) a výsledek testu.  
Samotestování není akceptovatelné. 
 
Pro Vaše studenty nabízíme možnost otestování na Antigenním odběrovém centru v MNO v 
prostorách OKH v pavilonu D1, pouze však po předešlé zaregistrování v IS Reservatic a to: 

 vždy v úterý, středy a pátky v době od 10:00 – 14:00 hod. 

 nutné předložit kartičku ZP a OP   
 
Testování se neprovádí u osoby, která:  
1) absolvovala nejdéle před 72 hodinami před termínem pravidelného preventivního vyšetření 

podle bodu 1 RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,  
2) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování  

3) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého 

antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 
 
Testování lze provést také prostřednictvím IS Reservatic, na kterémkoli jiném AOC. 
 
Povinnost studenta, stážisty (individuální stáže)  
Všichni stážisté jsou povinni předložit Potvrzení nebo Certifikát (viz výše) v den nástupu na stáž (v 
7 denních intervalech v případě dlouhodobých stáží), vždy před nástupem na pracoviště. Pokud 
stážista nepředloží negativní výsledek testu, nebo nedoloží dokumenty o očkování nebo prodělání 
onemocnění COVID-19, porušuje tím povinnosti směřující k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci uvedené v § 106 zákoníku práce. V takovémto případě by musela být stáž, praxe či jiná 
forma výuky v MNO ukončena, a to do doby zrušení těchto opatření.  
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