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1. Všeobecná ustanovení
Tento příkaz je vydáván v návaznosti na opatření Ministerstva zdravotnictví učiněnými v
souvislosti s ochranou před onemocněním COVID-19, v aktuálním znění (dále jen Opatření).
S ohledem na Opatření stanovuje rektor Technické univerzity v Liberci níže uvedený postup
týkající se zahraničních zaměstnanců a studentů vstupujících na území České republiky za účelem
ekonomické činnosti (pracovní poměr) nebo vzdělávacích aktivit na TUL.
Zahraničními studenty se rozumí jednak studenti, kteří nastoupí na TUL do 1. ročníků studia a také
ti, kteří již na TUL studují a vracejí se zpět ze zahraničí pokračovat ve studiu na TUL.
2. Povinnosti součástí a rektorátních pracovišť
Každá součást nebo rektorátní pracoviště jsou povinny neprodleně v okamžiku, kdy se dozví, že
zahraniční zaměstnanec nebo student přijede ze zahraničí do České republiky, nahlásit každou
takovouto osobu přijíždějící ze zahraničí na území České republiky na Zahraniční oddělení TUL
na e-mail: erasmus@tul.cz a international@tul.cz a na e-mail Kvestorátu: kvestor@tul.cz.
Současně nahlásí následující údaje:
-

Datum příjezdu

-

Země, ze které přijíždí, délku pobytu v této zemi, případně seznam zemí, přes které
cestuje do ČR a délku pobytu v těchto zemích

-

Místo ubytování v ČR

-

Účel pobytu (pracovní poměr, studium)

-

Délku a druh komerčního zdravotního pojištění, které musí zahrnovat pojištění pro
případ onemocněním COVID-19
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3. Povinnost nahlásit výsledek testu RT-PCR
Osoby přijíždějící ze zahraničí, které jsou povinny v souladu s Opatřením podstoupit RT-PCR test
na přítomnost SARS CoV-2, jsou povinny zaslat neprodleně výsledek testu na e-mail:
erasmus@tul.cz a e-mail: international@tul.cz. Seznam odběrových míst pro absolvování testu je
uveden na webu: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
4. Povinnosti Zahraničního oddělení TUL
Pro osoby, které budou do České republiky vstupovat z rizikových zemí uveřejněných v seznamu
na webu https://koronavirus.mzcr.cz/ (seznam je průběžně aktualizován) a v těchto zemích
pobývaly po dobu uvedenou v Opatření, je pověřený zaměstnanec Zahraničního oddělení povinen
zprostředkovat ubytování na kolejích v Harcově, za podmínek dodržování karanténních opatření
platných v České republice, případně dalších opatření učiněných příslušnými úřady Libereckého
kraje, a to po dobu nezbytně nutnou pro každou konkrétní osobu. Stejný postup platí také pro
osoby, kterým byly při vstupu na území ČR zjištěny příznaky infekčního onemocnění v souladu
s Opatřením.
Pověřený zaměstnanec Zahraničního oddělení zprostředkuje vždy v součinnosti s příslušnou
součástí zajištění nezbytných potřeb těchto osob po dobu dodržování karanténních opatření.
Zajištění nezbytných potřeb budou zabezpečovat pověřené osoby z jednotlivých součástí
(dobrovolníci).
5. Úhrada nákladů
Náklady na ubytování spojené s karanténním ubytováním hradí ubytovaná osoba.
Náklady na RT-PCR test na přítomnost SARS CoV-2, kterému se budou muset podrobit osoby,
vstupující z rizikových zemí, případně osoby, u kterých bude provedení testu nařízeno, uhradí tyto
osoby samy.
6. Uzavření pracovního poměru u nově nastupujících zahraničních zaměstnanců
V případě nově nastupujících zahraničních zaměstnanců, kteří budou muset v souladu s Opatřením
po dobu nezbytně nutnou dodržovat karanténní opatření, je možné uzavřít pracovní poměr nejdříve
po absolvování vstupní zdravotní prohlídky u lékaře a biometriky, pro absolvování lékařské
prohlídky je nutný negativní výsledek RT-PCR testu.
7. 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.
Aktuální
opatření
Ministerstva
zdravotnictví
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
Tento příkaz je platný do jeho zrušení.
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jsou

k dispozici

na

webu:

