
Vážení zaměstnanci, 
 
 
ve vazbě na poslední aktualizace příkazu rektora bych rád všechny zaměstnance 
požádal o důsledné nahrávání výsledků testů a evidenci stavu (prodělaná nemoc 
nebo očkování) do aplikace https://covidapp.cvut.cz/ od 29.11.2021. Budou probíhat 
kontroly. 
Dále bych rád zodpověděl některé časté související dotazy: 
 
OTÁZKA: Prodělal/a jsem onemocnění před méně než 180 dny nebo jsem 
očkovaný/á, co přesně mám udělat z hlediska registrace této skutečnosti? 
ODPOVĚĎ: V aplikaci https://covidapp.cvut.cz/ se přihlásit a v pravém horním rohu 
ve svém profilu zadat datum očkování/nemoci a nahrát o tom doklad (u očkování 
nahrát certifikát o očkování, u prodělané nemoci nejlépe certifikát o pozitivním testu). 
Pak už není nic třeba, dokud se něco nezmění (např. může přijít povinnost testování i 
pro očkované osoby apod.) 
 
OTÁZKA: Neprodělal/a jsem onemocnění před méně než 180 dny a nejsem 
očkovaný/á, co přesně mám dělat z hlediska zajištění možnosti vstupu na 
fakultu? 
ODPOVĚĎ: Je třeba se jednou za týden testovat (tedy jednou za sedm dní). 
Výsledky testu je třeba nahrávat do aplikace https://covidapp.cvut.cz/ a to před 
vstupem na pracoviště. 
 
OTÁZKA: Jaké testy platí? 
ODPOVĚĎ: V tuto chvíli platí testy provedené v lékařském zařízení (antigenní, 
i PCR), testy provedené v testovacím centru ČVUT a platí také samotesty. 
 
OTÁZKA: Poskytuje fakulta samotesty? 
ODPOVĚĎ: Ano, ale pouze v odůvodněných případech a nikoliv hromadně. Je 
preferována návštěva testovacího místa, a to zejména pro vyšší efektivitu (kvalita, 
náklady, spojená administrativa). Lze nicméně použít i samotesty, které nebyly 
pořízeny fakultou (vlastní, z katedry apod.) 
 
OTÁZKA: Mám COVID, co mám dělat? 
ODPOVĚĎ: Z hlediska FSv primárně neprodleně mailem kontaktovat koordinátora za 
FSv, paní Šteffelovou (eva.steffelova@fsv.cvut.cz) a nechodit na fakultu. Do e-mailu 
uveďte své kontaktní údaje (hlavně telefon kde budete k zastižení, případně i další 
instrukce k vašemu kontaktování) a rovnou zkuste uvést, kdy vám byla nákaza 
potvrzena. Pokud si vzpomenete, uveďte také, kde jste se v posledních několik 
dnech (pro jistotu klidně až 5 dnech) na fakultě pohybovali a hlavně s kým jste přišli 
do bližšího kontaktu (typicky kolegové, studenti na konzultacích apod.) Trasování by 
měla provádět hygiena, ale protože to úplně nefunguje, snažíme se alespoň nějaké 
minimální trasování provádět sami. Za tímto účelem připravujeme přehlednější odkaz 
na stránkách fakulty. 
 
V případě dalších dotazů se na mne neváhejte obrátit, 
 
Petr Matějka 
tajemník fakulty 
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