
Mó§tská nemocnice ostrava
př!§pěvková organizace

vážená paní Ťediteiko,
vážený pane řediteli,
vážeDi studeDti, stážisté,

na základě Ýývoje pandemické situace a opatiení, která jsme, jako zdmvotnické zařízení povinni
implementovat, oznamujeme Vánr, že s úěinnosti od 15. 11, 2021 se mohou na pracovištích naši
nemocnice pohybovat osoby, 1ykonávající odbornou prari, stáž či jinou lormu prattické aiuky,
pouze po přerlJožení:

Pot!Ťzeni o provedení PoC antigenního testu na přítomno§t vilu sARS-cov-2, ze kterého
bude Zřejmé datum plovedení testu (nesmí být stalši 7 dnů) a \"ýsledek testu.
samotestování není akceptovatelné.

PIo vaše studenty nabízíme nrožrrost otestováni na Antigenním odběrovém ceDtlu ÝMNo v
prc,storách OKH v pavjlonu D1, Douze však Do Dřede§é z a to:

. vždy v úterý, středy a pátlq, v době od 1o:oo - 14:oo hod.

. trut[é předložit kartičk zpaop

Testování se neprovádi u osoby, L:terá:
1) ab§o\Dla\a Ť}d]dé\e Ěe )> hD \nam) }iEN \EŤln.'rněŤfl pŤá\) E\Tl6hD p)E\ěn\)\\)\D \)šEŤE$

podle bodu r RT-PCR wšetření na přítomnost viru sARs-cov-2 s negati\Ťúm aisledkem,
z) byla očkována ploti onemocnění covid-19 a doloží národním ceřtifikátem o provedeném

očkovárú
3) plodělala labolatorně pqBEzeEi !!€Eqr!]éEí laYilllq uplyltula u ní doba izolace podle

platného rnirnoŤádlého opatření Ministe$tva zdŤavotnicaýí a od prvního pozitir.ního rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost anti8enu viru sARs-coV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru sARs-CoV-: neuplyrrulo více než 1Bo dní.

Testování lze prcvést také pŤostřednicMm Is ReseNatic, na ktelémkoli jiném AoC.

Povinno§t studenta, stážisty (individuálni stáže)
Všichni stážisté jsou povinni pŤedložit Potvrzení nebo Certifikát (viz výše) v den nástupu na stáž (v
7 denních interualech v případě dlouhodobých stáží), vždy před nástupem na pracoviště. Pokud
stážista nepředloží negativní výsledek testu, nebo nedolož dokumenty o očkováni nebo prcdě}ání
onemocnění CO\TD-r9, porušuje tím povinnosti směitljící k zajištění bezpečnosti a ochrany zdlaví
při práci uvedené v § 106 zákoníku pŤáce, V takovémto pŤípadě by musela být stáž, praxe či jiná
íorma r,ýuky v MNO ukončena, a to do doby zrušení těchto opatření.

Mgr. Kateřina Kyselá, MBA
Náměst§nrě pro řízení LZ a sprál,u

Neirocnični 898/20A 728 80 ostÉva - lMoÉVská osi€va
Regjsaáce od boÉň ,zdrávoinictvi KÚ N,|sK
lco| 00635]62 Dlc: cZ00635]62
T 596 ]91 111F59661878]
Datová schíénka lD: Aszlzu
wwltv.řnol,c2

čišlo účtu 37 4Q27793lo3o9
Dárovácíúčet 374028083/0300

111

NEMocNlcE!!!


