Testování zaměstnanců
dle mimořádného opatření platného od 22. listopadu 2021
Pokyny pro testované zaměstnance
Na základě mimořádného opatření je ode dne 22. listopadu 2021 univerzita jako zaměstnavatel
povinna kontrolovat své zaměstnance na bezinfekčnost a testovat ty „nechráněné zaměstnance“, kteří
neprokáží svou bezinfekčnost dokončeným očkováním, potvrzením o prodělané nemoci v posledních
180 dnech, RT-PCR testem či RAT testem provedeným v posledních 7 dnech zdravotním personálem
s negativním výsledkem. Nechráněný zaměstnanec musí na pracovišti absolvovat test a o jeho výsledku
informovat zaměstnavatele. Pozitivní výsledky je potřeba ihned oznámit KHS a odeslat zaměstnance
na konfirmační RT-PCR. Žádanku dostane zaměstnanec od KHS nebo od praktického lékaře. Kdo se
testu nepodrobí, nebude vpuštěn na pracoviště, příp. může být vykázán na práci z domova (druhé
místo výkonu práce).
Testovací sady budou zaměstnancům povinným k testování rozdávány v testovacích místech v Brně
v Černých Polích (přízemí budovy O) a v Lednici (budova C).
Testovaný zaměstnanec se dostaví na testovací místo po rezervaci v rezervačním formuláři aplikace
SARS-Cov-2 (https://verso3.mendelu.cz/).
Otvírací doba testovacího místa je:
Brno – Černá Pole
budova O, přízemí

Lednice
budova C, místnost
(P1003/LB07)

pondělí – čtvrtek

pondělí a středa

8:00 – 10:00

8:00 - 10:00

Zaměstnanec bude povinen si provést test sám ihned po jeho vyzvednutí a výsledek testu spolu
se samotným testem předloží pracovníkovi evidence. Pracovník evidence zaznamená výsledek testu
do aplikace SARS-Cov-2. Použité testy je nutné odevzdávat do připravené nádoby v odběrovém místě.
Zaměstnanci s negativním výsledkem testu budou po dobu následujících 7 dnů evidování v aplikaci
SARS-Cov-2 jako bezinfekční. Pozitivní zaměstnanci budou vyzváni k opuštění prostor zaměstnavatele
a k provedení konfirmačního RT-PCR testu v odborném odběrovém místě.
Test nechráněných zaměstnanců je nutné po 7 dnech absolvovat znovu, pokud zaměstnanec nedoloží
jiné potvrzení bezinfekčnosti jako potvrzení o dokončeném očkování, potvrzení o prodělané nemoci
v posledních 180 dnech, RT-PCR testem či RAT testem provedeným v posledních 7 dnech zdravotním
personálem s negativním výsledkem.
Žádáme o používání dezinfekce při vstupu do testovacího místa a používání respirátorů v testovacím
místě (kromě momentu samotestování).
Děkujeme, že nám pomáháte.

