
Vážení zaměstnanci, 
 
od pondělí 15. 3. budou na vrátnici připraveny sady k domácímu testování na 
COVID-19. Testy jsou k dispozici pro zaměstnance, kteří mají na FSv kmenový 
úvazek a platí zdravotní pojištění. Povinnost testování se vztahuje pouze 
na zaměstnance – studenti se testovat nemusí (tedy ani doktorandi, kteří 
nemají na fakultě výše zmíněný úvazek, proto byl e-mail rozeslán i 
doktorandům). Stejně tak se nemusí testovat hosté (nicméně v případě 
opodstatněné potřeby můžeme hostům test poskytnout – kontaktujte tajemníka 
fakulty). 
 
Postup výdeje testů na vrátnici je podobný pro zaměstnance, kteří byli 
nahlášeni vedoucími jejich pracovišť (testy budou vydány v množství do 
konce března), i pro zaměstnance, kteří dopředu nahlášeni nebyli. 
 
Při příchodu k vrátnici je možné o vydání testu (nebo testů) požádat. 
Zaměstnanec se musí prokázat zaměstnaneckým průkazem a testy budou vydány 
jen proti podpisu na podpisové archy (vydané testy musíme evidovat). Pro 
dopředu nahlášené zaměstnance budou podpisové archy již připraveny (dle 
pracovišť), aby se předání urychlilo. Nenahlášení zaměstnanci budou muset 
vyplnit potřebné údaje a nebude jim vydáváno více testů zároveň. Pro 
urychlení procesu na vrátnici nahlaste prosím číslo svého pracoviště. 
 
Množství testů, které jsou k dispozici, je velmi omezené. Proto prosíme 
zaměstnance, aby v případě, že mají tu možnost, využívali testování ve 
veřejných místech nebo jiným způsobem. Rád bych v tomto kontextu odkázal na 
e-mail pana děkana, který vyzývá všechny zaměstnance k práci z domova. Na 
fakultu by měli chodit jen ti zaměstnanci, jejich přítomnost na pracovišti 
je nutná. 
 
Testy jsou určeny pro domácí použití. Návod k jejich použití je k dispozici 
zde: https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir/navod_test.pdf 
 
Podmínění vstupu na fakultu testem je platné až od 17. 3., do této doby 
není třeba se testovat (i když si test vyzvednete dříve). S vydanými testy 
prosíme hospodařte racionálně. Jakmile se otestujete, máte s negativním 
testem vstup na fakultu umožněn po následujících 7 dní. Doporučujeme tedy 
testovat vždy ráno v den, kdy plánujete na fakultu přijít, a následně pak 
nejdříve za 7 dní nebo později (pokud na fakultu plánujete přijít s větším 
odstupem). 
 
Rád bych zdůraznil, že hlavním opatřením pro zamezení šíření nákazy je 
stále omezení sdružování a ochranné prostředky dýchacích cest. Povinné 
testování je v kontextu našich zavedených opatření (která jsou poměrně 
přísná a na základě zkušeností i velmi efektivní) spíše doplňkovou 
záležitostí, vyžadovanou aktuálními vládními nařízeními. 
 
Druhá informace se týká kontroly a ověřování výsledků testů. V tuto chvíli 
bohužel nemohu poskytnout podrobnější informace, protože se postup 
koordinuje na celé ČVUT. Předpokládá se, že ověřování proběhne skrze online 
formulář, přes který budou zaměstnanci hlásit výsledky testů, případně i 
informaci o tom, že absolvovali jiný než fakultní test (který samozřejmě 
bude také akceptován), nebo se na ně povinnost nevztahuje kvůli prodělané 
nemoci nebo očkování. Nahlášení této skutečnosti bude považováno za čestné 
prohlášení zaměstnance. Toto prosím berte jen jako předběžnou informaci, 
která může být ještě změněna/upravena. Uvádím ji dopředu pouze na základě 
četných dotazů. Finální stanovisko dostanete pravděpodobně 17. 3., kdy 
pravděpodobně dojde i ke spuštění formuláře. 
 
V kontextu těchto skutečností v současné chvíli neplánujeme žádná nová 
omezení vstupu na fakultu. Situace se však může změnit – v takovém případě 
budete informováni. 
 
V případě dotazů kontaktujte tajemníka fakulty (petr.matejka@fsv.cvut.cz). 
 
Děkuji a s přáním pevného zdraví, 
 
Petr Matějka 
tajemník fakulty 
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