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Článek 1
Obecná ustanovení
(1) Toto Opatření k aktuální situaci týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „opatření") vydává Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále také jen „VŠTE“) v souvislosti s nastalou situací
v důsledku nebezpečí šíření onemocnění COVID-19.
(2) VŠTE se řídí účinnými právními předpisy a usneseními a opatřeními Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy, učiněnými v souvislosti s pandemií COVID-19, v jejich aktuálním znění a v návaznosti na ně přijímá a aktualizuje nezbytná opatření.
Článek 2
Ustanovení Koordinačního orgánu
(1) Pro potřeby zajištění chodu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích
v situaci vzniklé v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a za účelem přijímání bezodkladných opatření se zřizuje Koordinační orgán VŠTE (dále jen: „koordinační orgán“).
(2) Koordinační orgán se skládá z předsedy a čtyř členů, přičemž pro případ potřeby se ustanovuje jeden náhradník.
(3) Předsedou Koordinačního orgánu je rektor VŠTE prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., a
dalšími členy pak Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., Ing.
Jaromír Vrbka, MBA, PhD., a Ing. Lukáš Polanecký. Náhradním členem Koordinačního orgánu se ustanovuje prof. Ing. Jan Váchal, CSc.
(4) Koordinační orgán svolává jeho předseda dle aktuální situace. Koordinační orgán projednává možnosti řešení nastalé situace a navrhuje opatření rektorovi.

Článek 3
Povinnost sledovat aktuální informace a informační povinnost
(1) Studenti, zaměstnanci i návštěvníci Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích jsou povinni sledovat aktuální informace ohledně vývoje situace kolem pandemie nemoci COVID-19 a s tím související přijímaná opatření. Veškeré aktuální informace
jsou dostupné na speciální webové stránce školy www.vstecb.cz/koronavirus/ a na
Úřední desce VŠTE ve složce Koronavirus a jsou fyzicky vyvěšeny před vstupem do každé
budovy areálu VŠTE.
(2) V případě, že student, zaměstnanec nebo návštěvník byl pozitivně testován na Koronavirus a zároveň se v poslední době pohyboval v areálu VŠTE, je tato osoba povinna nahlásit
tuto skutečnost na podatelnu prostřednictvím telefonu +420 387 842 111 nebo e-mailu
covid@mail.vstecb.cz. Při informování osoba uvede, kdy se v areálu nacházela a jaké místnosti navštívila, případně s jakými osobami byla v kontaktu na dobu delší než 15 min.
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Článek 4
Přijímání dalších opatření
(3) Veškerá přijímaná opatření či další pokyny související s nastalou aktuální situací budou
vydávány prostřednictvím navazujících Opatření rektora, které budou bezodkladně zveřejňovány na Úřední desce VŠTE a dále pak rovněž vyvěšeny na vchodech do jednotlivých
budov VŠTE.

