
Co dělat v případě podezření na onemocnění koronavirem (Covid-19) 

 

Základní desatero pro STUDENTY 

1. Pokud máte podezření na onemocnění koronavirem (Covid-19) – nejčastější projevy horečka, 
únava, suchý kašel, bolest kloubů a svalů, nesmíte chodit do školy ani na veřejnost (!), 
zůstaňte doma a kontaktujte co nejdříve telefonicky svého praktického lékaře a postupujte 
podle jeho doporučení.  

2. Pokud Váš praktický lékař usoudí, že musíte absolvovat test na Covid-19, vypíše Vám 
elektronickou žádanku na test na koronavirus.  

3. S žádankou od lékaře nebo hygieny můžete navštívit odběrové místo bez objednání se 
předem, je však doporučeno před návštěvou ověřit si jeho aktuální kapacitní možnosti a 
rezervovat termín odběru.  

4. Do oznámení výsledku testu nesmíte chodit do školy ani na veřejnost a zůstaňte doma. 
Pokud bydlíte na kolejích, najdete veškeré informace, jak postupovat na stránce: 
https://suz.vse.cz/informace-o-suz-vse/suz-vse/opatreni-koronavirus/. 

5. V případě pozitivního testu nahlaste neprodleně tuto skutečnost na emailovou adresu 
karantena@vse.cz a emailem též Vaší studijní referentce. V emailu uveďte fakultu, ročník, 
studijní program, počátek onemocnění a předpokládaný konec karantény.  

6. Pokud je to možné, buďte v průběžném kontaktu s Vašimi vyučujícími a domluvte spolu 
náhradní plnění studijních povinností anebo v případě potřeby online konzultaci. Vyučující 
jsou připraveni Vám maximálně vyjít vstříc a pomoci v pokračování plnění studijních 
povinností. 

7. V případě zhoršení doprovodných zdravotních komplikací neprodleně kontaktujte svého 
praktického lékaře. 

8. Do školy můžete opět začít chodit až po ukončení karantény. Konec karantény Vám musí 
potvrdit Váš praktický lékař, kterého byste měli před vypršením karanténní doby 
kontaktovat. 

9. V případě, že Vám zdravotní či jiné závažné důvody dlouhodoběji znemožňují plnit studijní 
povinnosti v některých předmětech, dohodněte se na možném řešení s vyučujícími, popř. se 
obraťte telefonicky či emailem na svoji studijní referentku.   

10. Pokud Vám bude nařízena karanténa hygienickou stanicí v rámci trasování kontaktů 
s nakaženou osobou, postupujte podle pokynů hygienické stanice a Vašeho praktického 
lékaře, kterého co nejdříve o nastalé skutečnosti informujte. Dále pak i v tomto případě 
postupujte v souladu s body 5 až 9.  

Mějte stále na paměti, že důsledné dodržování zvýšených hygienických a všech aktuálně 
platných preventivních opatření chrání nejen Vás, ale i Vaše okolí a Vaše blízké!  
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