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1. Všeobecná ustanovení
Tento příkaz je vydáván k ochraně před zavlečením a šířením onemocnění COVID-19.
S ohledem na situaci týkající se vývoje nákazy onemocněním COVID-19, stanovuje rektor
Technické univerzity v Liberci níže uvedená opatření týkající se zaměstnanců a studentů Technické
univerzity v Liberci (dále jen TUL).
2. Osobní přítomnost studentů na výuce
Osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole je na základě Doporučení Krajské
hygienické stanice v Liberci s účinností od 29. 9. 2020 do 31. 10. 2020 do 23:59 hodin zakázána.
Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:
- Individuální návštěvy knihoven a studoven,
- Individuální konzultace max. do počtu 10 osob včetně pedagoga,
- Zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob,
- Laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob,
- Klinickou a praktickou výuku a praxi.
Student se účastní výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění
následujících podmínek:
-

Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
Při vstupu do budovy a u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou,
Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.

Garanti předmětů po dohodě s jednotlivými vyučujícími jsou povinni bez zbytečného odkladu
e-mailem kontaktovat studenty a informovat je o dalším postupu bezkontaktní výuky za pomoci
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standardních nástrojů podporovaných zabezpečenými a legálními informačními systémy TUL.
Garanti předmětů jsou povinni nahlásit způsob výuky děkanům jednotlivých fakult.
3. Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest je stanovena aktuálním opatřením
Ministerstva zdravotnictví. Všichni zaměstnanci a studenti TUL jsou povinni dodržovat platná
opatření Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, která jsou dostupná na
stránkách: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.
Všichni studenti a zaměstnanci TUL jsou povinni vstupovat do vnitřních prostor univerzity
s ochrannými prostředky dýchacích cest.
4. Oznamovací povinnost
Z důvodu ochrany veřejného zdraví a zdraví zaměstnanců a studentů, mají všichni zaměstnanci
a studenti TUL povinnost bezodkladně nahlásit pozitivní test na onemocnění COVID-19 nebo
karanténu prostřednictvím formuláře na adrese: https://liane.tul.cz/covid

5. Pořádání akcí
Rektor vyzývá k omezení pořádání zbytných akcí. O zbytnosti akce rozhoduje na rektorátu rektor,
na fakultě děkan, na vysokoškolském ústavu ředitel, na celouniverzitním zařízení ředitel. Při
pořádání akce je nutné dodržovat aktuální opatření Ministerstva zdravotnictví.
6. Závěrečná ustanovení
TUL se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné
správy, učiněnými v souvislosti s ochranou před onemocněním COVID-19, v jejich aktuálním znění
a nezavádí opatření, která by svým dosahem určovala práva či povinnosti nad rámec zákonných
norem a opatření.
Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem 23. 9. 2020 a je platný do jeho zrušení.
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