OBEC BULOVKA
Bulovka 22/3/2021
Č. j. 47/2021

OPATŘENÍ
starostky obce Bulovka
Starostka obce Bulovka, jakožto příslušný orgán podle § 103 odst. 4 písm. b) a § 110 odst. 4 písm. d) a
e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
obcích“), vydávají toto opatření k ochraně zaměstnanců zařazených do Obecního úřadu Bulovka a
dalších zaměstnanců obce Bulovka (dále jen „zaměstnanci“) před ohrožením jejich zdraví při výkonu
práce.
S odkazem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021, č. j. MZDR
47828/2020-24/MIN/KAN, se nařizuje:
1. vedoucím zaměstnancům
a)

zajistit:
 nejpozději do dne 30. března 2021 provedení preventivních testů každému jim
podřízenému zaměstnanci a následně test provádět alespoň jedenkrát týdně (to neplatí
pro zaměstnance, který vykonává výlučně práci na dálku);
 řádnou a včasnou výzvu jim podřízeným zaměstnancům k podrobení se
preventivnímu testu.
 podrobnosti způsobu testování - formou samotestů
 místa očkování – zasedací místnost Obecního úřadu Bulovka
 časové vymezení testování – každé úterý 8:00hod

b)
ode dne 30. března 2021 byli na pracovišti přítomni pouze ti jim podřízení
zaměstnanci, kteří v posledních 7 dnech podstoupili RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo ve vymezených
prostorách obce preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
prostřednictvím testu poskytnutého obcí (dále jen „preventivní test“), a jeho výsledek je
negativní; tato povinnost se nevztahuje na zaměstnance, kteří:
 prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky
onemocnění COVID-19, a to od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2
nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
90 dní, nebo
 mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky (dvoudávkové schéma)
nebo od aplikace první dávky očkovací látky (jednodávkové schéma) podle souhrnu údajů
o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky
onemocnění COVID-19.
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2. všem zaměstnancům:
a)
v souladu s výzvou vedoucího zaměstnance [bod 1. písm. a) společného opatření]
podstoupit ve vymezených prostorách obce preventivní test, ledaže se na ně vztahuje
výjimka z provádění preventivního testování podle bodu 1. písm. b) společného opatření;
b)

v případě pozitivního výsledku preventivního testu:
 bezodkladně informovat o této skutečnosti distanční formou bezprostředně
nadřízeného vedoucího zaměstnance, bezodkladně opustit pracoviště do místa svého
aktuálního bydliště a bezodkladně uvědomit o výsledku testu svého registrujícího
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, případně
poskytovatele pracovnělékařských služeb, který vystaví žádanku k provedení kontrolního
RT-PCR testu na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2;
 podrobit se kontrolnímu RT-PCR testu na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2;
 nevstupovat na pracoviště, a to až do zjištění negativního výsledku kontrolního RT-PCR
testu na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2; v případě zjištění pozitivního výsledku
kontrolního RT-PCR testu na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 nevstupovat na
pracoviště, až do skončení nařízené izolace nebo karanténních opatření;
 informovat svého bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance o výsledku
kontrolního RT-PCR testu na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 a o nařízení izolace
nebo karanténního opatření;
 informovat vedoucího zaměstnance, že zaměstnanec nebude v den, kdy se má
podrobit preventivnímu testu, přítomen na pracovišti, a uvést předpokládaný den, který
bude prvním dnem, v němž se dostaví na pracoviště.

3. bezprostředně nadřízeným vedoucím zaměstnancům:
a)
v případě pozitivního výsledku preventivního testu zaměstnance určit způsob dalšího
plnění jeho pracovních úkolů.

……………………………
Romana Šidlová
starostka obce Bulovka
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