Vážení studenti,
dovolujeme si vás informovat o vydání sdělení ředitele Ubytovacích služeb USSS_SDE_20_007
s účinností od 10.8.2020, které upravuje pravidla pro ubytování v zařízeních ubytovacích služeb
VŠB-TUO v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19).
PRAVIDLA PRO UBYTOVÁNÍ:
1. Všichni zájemci o ubytování podepíší čestné prohlášení v souvislosti s epidemiologickou
situací (COVID-19). Prohlášení je k nahlédnutí na našich webových stránkách
https://www.vsb.cz/ubytovani/cs/o-kolejich/dokumenty/.
Dle vývoje epidemiologické situace je možné, že během Vašeho pobytu bude opět nutné
nošení roušek ve všech vnitřních prostorách VŠB-TUO. Proto doporučujeme přivést si min.
2 roušky.
2. Pravidla pro ubytování cizích státních příslušníků se řídí vydanými pravidly pro vstup na
území České republiky (ČR) dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR)
v aktuálním znění. Pravidla jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra
České republiky https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.
2.1. Občané států ze zemí EU se řídí pro potřeby dodání PCR Testu při vstupu do ČR barvou
„semaforu“,
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/,
viz.
obrázek.
2.2. Občané ze zemí s nízkou mírou rizika nákazy onemocnění COVID-19 se nemusí prokázat
testem na COVID-19 a ubytování bude poskytnuto bez omezení. Seznam zemí najdete
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.
2.3. Ubytování občanů ze zemí, u nichž je POŽADOVÁN PCR Test při vstupu do ČR (země
vyznačené červenou barvou v „semaforu“, země s vysokou mírou rizika nákazy
onemocnění COVID-19), se řídí těmito pokyny:


Pokud má občan platný negativní PCR Test absolvovaný na území ČR na COVID 19,
ubytování bude poskytnuto bez dalších omezení. Test nesmí být starší 72 hodin.



Pokud občan nemá platný negativní PCR Test absolvovaný na území ČR na COVID
19, musí PCR test absolvovat do 72 hodin od vstupu na území ČR a předložit
pracovníkům Ubytovacích služeb. Toto platí i pro občany, kteří mají platný negativní
PCR Test absolvovaný mimo území ČR.
o
o
o
o

Test lze absolvovat při příletu do Prahy na letišti Václava Havla. Bližší
informace najdete na https://www.prg.aero/testovani-covid-19.
Test je nutno předložit pracovníkům recepce A-B.
Pracovníci US zašlou výsledek testu Krajské hygienické stanici Ostrava.
Bez platného negativního PCR testu absolvovaného na území ČR, bude osoba
ubytována pouze po dobu max. 5 dnů, a to ve vyhrazených prostorách kolejí
VŠB-TUO. S ohledem na velmi nízkou kapacitu vyhrazených prostor
DOPORUČUJEME provedení testu již při vašem příletu do Prahy popř.

o

o



jiného města a do PROSTOR KOLEJÍ VSTOUPIT již s tímto provedeným
testem.
Do doby předložení platného PCR testu, platí zákaz volného pohybu po
území ČR a povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (roušky).
Zákazem volného pohybu se rozumí omezení pohybu s výjimkou cest
nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest do
zdravotnických zařízení, cest do školy a zaměstnání, a to do doby předložení
výsledku PCR Testu pracovníkům Ubytovacích služeb.
V případě provedení testu doporučujeme uschování dokladu o úhradě
z důvodu možného proplacení VŠB-TUO. Toto se týká pouze studentů VŠBTUO.

Tyto občany žádáme, aby nás informovali o datu svého příjezdu na e-mail:
accommodation@vsb.cz.

Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný zbytek prázdnin!
Vaše Ubytovací služby

Dear students,
we would like to inform you about the issuance of the notice of the director of Accommodation
Services USSS_SDE_20_007 with effect from 10.8.2020, which regulates the rules for
accommodation in VŠB-TUO accommodation services facilities in connection with the
epidemiological situation (COVID-19).
RULES FOR ACCOMMODATION:
1. All those interested in accommodation must sign the Statutory declaration in connection
with the epidemiological situation (COVID-19). The Statutory declaration can be viewed on
our website https://www.vsb.cz/ubytovani/en/about-dormitory/documents/.
Depending on the development of the epidemiological situation, it is possible that during your
stay it will again be necessary to wear masks in all internal areas of VŠB-TUO. Therefore, we
recommend that you bring a minimun of 2 masks.
2. The rules for accommodation of foreign nationals are governed by the issued rules for
entry into the territory of the Czech Republic (CR) according to the protective measure of
the Ministry of Health of the Czech Republic (MH CR) as amended. The rules are available
on the website of the Ministry of the Interior of the Czech Republic
https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx.

2.1. Citizens of EU countries follow the color of the "traffic light" when entering the Czech
Republic for the needs of the PCR Test, https://koronavirus.mzcr.cz/en/the-list-of-countrieswith-low-risk-of-contagion-remains-unchanged-ministry-of-health-issues-recommendationson-how-to-behave-at-seaside-locations/, see a picture.
2.2. Citizens of countries with a low risk of contracting COVID-19 may not be able to be tested
for COVID-19 and accommodation will be provided without restriction. You can find a list of
countries https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk/.
2.3. Accommodation of citizens from countries for which a COVID-19 Test (hereinafter "PCR
Test") IS REQUIRED upon entry into the Czech Republic (the countries indicated in red
in the "traffic light", the country with high risk of contracting COVID-19) is governed by
the following instructions:


If the citizen has a valid negative PCR Test passed in the Czech Republic at
COVID 19, accommodation will be provided without further restrictions. The test
must not be older than 72 hours.



If the citizen has not a valid negative PCR Test passed in the Czech Republic at
COVID 19, he must pass the PCR test within 72 hours of entering the territory of
the Czech Republic and submit it to the staff of Accommodation Services. This

also applies to citizens who have a valid negative PCR Test passed outside the
Czech Republic.
o
o
o
o

o

o



The test can be taken upon arrival in Prague at Václav Havel Airport . More
information can be found at https://www.prg.aero/en/testing-covid-19.
The test must be submitted to the staff of the reception A-B.
Employees of Accommodation services will send the test result to the
Regional Hygienic station in Ostrava.
Citizens who do not have a valid negative PCR test passed in the Czec h
Republic will be accommodated in the reserved areas of the VŠB-TUO
dormitories for a maximum of 5 days. With regard to the very low capacity
of the reserved areas of the VŠB-TUO dormitories , WE RECOMMEND that
the test be performed upon your arrival in Prague or another city and
ENTER INTO OUR DORMITORIES with this test performed.
Until the submission of a valid PCR test, the ban on free movement within the
territory of the Czech Republic and the obligation to wear respiratory
protective equipment (masks) apply. Prohibition of free movement means
restrictions on movement, with the exception to procure basic necessities:
medical examination, school and employment, until the result of the PCR Test
is presented to Accommodation Services staff.
Please keep proof of payment for possible reimbursement. This only applies
to VŠB-TUO students.

We ask these citizens to inform us about the date of their arrival by e-mail:
accommodation@vsb.cz.

Thank you for your understanding and we wish you a pleasant rest of holidays!
Your Accommodation Services

