HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PLATNÁ PRO VÝUKU VE FN HK

1. Protiepidemická opatření při výuce ve FN HK - obecně
◼ Před vstupem do všech budov musí být student vybaven vlastní rouškou.
◼ Účast na výuce je možná pouze v případě, že student netrpí přenosným infekčním
onemocněním.
◼ Pokud se student necítí zdráv a/nebo trpí příznaky respirační infekce, kontaktuje svého
obvodního lékaře, který zhodnotí jeho zdravotní stav a účast na výuce.
◼ S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci s COVID-19:
▪ Při návratu z rizikové země, odkud je nařízen test na COVID-19 či karanténa, student je
povinen tato nařízení a doporučení respektovat. Informace jsou pravidelně aktualizovány
na stránkách ministerstev zdravotnictví a vnitra ČR.
▪ V posledních 10 dnech nesmí trpět dušností, kašlem, teplotou nad 37.3 °, ztrátou čichu,
chuti, bolestmi svalů, kloubů, ani nesmí mít kontakt s COVID-19 pozitivní osobou.
▪ Nesmí mít nařízenou karanténu pro COVID-19

2. Výuka ve FN HK – všichni vyučující kontrolují tato opatření před každým praktikem
◼ Před zahájením výuky musí být student vybaven ústenkou.
▪ Na teoretickou výuku má vlastní ústenku.
▪ Na praktickou výuku u pacientů má jednorázovou třívrstvou ústenku nebo respirátor dle
požadavku pracoviště. Studenti používají stejný typ ochranných pomůcek jako
zdravotnický personál FN HK konkrétního pracoviště.
▪ Požadované pomůcky zajistí vyučující v rámci oddělení, kde probíhá výuka.
◼ Před zahájením každého praktika se vyučující dotáže všech svých studentů, zda se všichni
aktuálně cítí zdrávi a nemají klinické příznaky infekčního onemocnění, a zda nebyli v kontaktu
s COVID-19 v posledních 10 dnech, a zda jim není nařízena karanténa z důvodu tohoto či jiného
infekčního onemocnění.
◼ V rámci výuky studenti dodržují pravidla pro hygienu rukou. (Dezinfekce či mytí rukou před
kontaktem s pacientem, před aseptickými činnostmi, po kontaktu s okolím pacienta, po
kontaktu s pacientem, po kontaktu s biologickým materiálem, před vstupem do učebny).

