
                                                                                                                                                                     
Pokyny při návratu ze zahraničí pro zaměstnance a 
studenty  
 

Vzhledem k období chřipkových onemocnění a možné nákaze nového typu koronaviru 2019-nCoV v ČR 
a dalších zemích, bychom Vám rádi připomněli určitá doporučení, jak v tomto období co nejlépe 
chránit své zdraví, zdraví dalších osob a zabránit šíření nákazy.  

 

• Pokud jste se vrátili z oblasti možné nákazy/rizikové oblasti: 
o Musíte z důvodu předběžné opatrnosti po dobu 14 dnů ode dne opuštění dané 

oblasti dodržovat izolaci (tedy nechodit mezi lidi, do školy, do menzy atd.); 
o Musíte tuto skutečnost nahlásit na Odbor bezpečnosti ČZU (bezpecnost@czu.cz, tel. 

224 38 4023) následně budete kontaktován místně příslušnou hygienickou stanicí; 
o Pokud do dvou týdnů po příjezdu budete pociťovat příznaky jakékoliv nemoci, 

zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktuje linku 
112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné 
Krajské hygienické stanice a sdělí Vám další postup k zajištění Vašeho vyšetření. S 
informací se obraťte také na svého vedoucího pracovníkova, který dle nastalé situace 
zváží či přímo učiní další kroky v rámci bezpečnostních opatření. 

 
• Pokud jste přišli do styku s někým, kdo v těchto rizikových oblastech pobýval a jevil známky 

respiračního nebo chřipkového onemocnění: 
o Musíte tuto skutečnost nahlásit na Odbor bezpečnosti ČZU (bezpecnost@czu.cz, tel. 

224 38 4023); 
o Dbejte zvýšené opatrnosti a sledujte svůj zdravotní stav, a pokud dojde ke zhoršení 

zdravotního stavu, tak musíte kontaktovat místně příslušného hygienickou stanici, 
popř. infolinku státního zdravotního ústavu, tel. 724 810 106 (non-stop), v tomto 
případě zásadně doporučujeme komunikovat z domova a vyčkat na pokyny. 

 
• Pokud jste se vrátili z oblasti, kde již byl potvrzen výskyt koronaviru: 

o Uvědomte o své cestě do této oblasti svého nadřízeného. Ten nastalou situaci zváží a 
může Vám nařídit práci z domova; 

o Pokud do dvou týdnů po příjezdu budete pociťovat příznaky jakékoliv nemoci, 
zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktuje linku 
112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné 
Krajské hygienické stanice a sdělí Vám další postup k zajištění Vašeho vyšetření. S 
informací se obraťte také na svého vedoucího pracovníkova, který dle nastalé situace 
zváží či přímo učiní další kroky v rámci bezpečnostních opatření. 

o Vyplňte, prosím, před výjezdem, popř. co nejdříve po vašem návratu, formulář o Vaší 
cestě, abychom mohli lépe situaci monitorovat. Formulář je k dispozici na webové 
adrese: 
https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Uhq8iH8Gka5f6xb1TXz
QQRm8Kv2qaFIv9ntbXIGZMJUOVozS1hENDRUMkxIMkY5M0w4R0ZQWDcxOC4u  
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