
Podmínky pro výkon praxe studentů nelékařských zdravotnických oborů / oše 

praxe LFP ve FNP od 1. 7. 2020 

 

Student se účastní praktické výuky při splnění následujících podmínek: 
  

• je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),  

• nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, nebyl v rizikovém kontaktu 
s pozitivním případem 

• poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění v období předchozích dvou týdnů – bude uloženo ve škole. Po dobu 
praxe se nebude vystavovat možným rizikovým kontaktům, příp. tyto ihned 
oznámí škole, ZOK a KHS. 

o pokud se zdravotní stav studenta v průběhu praxe změní, je povinen 
okamžitě přerušit praxi, informovat školu i ZOK a postupovat v souladu 
s pokyny praktického lékaře 

• v prostorách šatny studentů provede student při každém příchodu / odchodu 
mytí / dezinfekci rukou, přičemž mycí / dezinfekční prostředek zajistí škola 

• před odchodem na ZOK si nasadí jednorázovou ústní roušku – roušky zajistí 
škola 

• na praxi nesmí být na jednom úseku přítomno více nežli 5 studentů – bude 
upraveno v rozpisu praxí / souhlasem s výkonem praxe VNELZP 

 
Ostatní pravidla hygienicko-epidemiologického režimu dodržují studenti v souladu 
s nařízeními, platnými na jednotlivých ZOK FNP, včetně zvláštních / izolačních režimů na 
vybraných jednotkách ZOK . 
 
 
Výčet ZOK FNP, na kterých studenti v současné době nesmí praktikovat 
 

• ZOK – ARO - DIP, DK – HO, GERI, HOO, CHK – transplantační pokoj, INF, INTO - 

LDN, NEON - JIRP/JIP, ORAK, PNE - JIP, AMB, bronchoskopický sál, lůžka sociální 

péče – I. a II. 

• KOMPLEMENT   

o KZM Bory - pav. 22 - ct, sono, rtg,  

o KZM Lochotín - CT2, UP - sono, rtg,  

o MIKRO - virologická Covid laboratoř 

• Zvláštní izolační režim na ZOK – student nesmí praktikovat u  Covid suspektních / 

pozitivních pacientů, hospitalizovaných na zvláštních izolačních pokojích jednotlivých 

ZOK.  

 
Poznámka: zakázaná pracoviště pro praxi studentů se mohou měnit podle aktuální 

epidemiologické situace. 

 
Platnost do odvolání 

Vypracoval: Jirouš Jaroslav, MUDr., vedoucí EPI, Chabrová Světluše, Mgr., Bc., NPOP  

Schválil: Krizový štáb FNP, dne 18. 5. 2020 


