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Aktualizované 
Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19  

ze dne 3. března 2020 
 
V souvislosti se zvýšeným nebezpečím výskytu onemocnění COVID 19 aktualizuje rektor VFU Brno v 
souladu se závěry Krizového štábu VFU Brno následující opatření, která jsou s účinností od 4. března 
2020 do odvolání: 

 
1. ruší se pořádání kongresů, konferencí a jim obdobných akcí pořádaných v areálu VFU Brno a 

kolejí VFU Brno a ve všech dalších zařízeních VFU Brno, 

2. uzavírá se knihovna VFU Brno, 

3. uzavírá se tělocvična VFU Brno, 

4. ruší se v rámci celoživotního vzdělávání výuka Univerzity třetího věku na VFU Brno a dále 

ostatní vzdělávací kurzy na ICV,  

5. ruší se aktivity Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie VFU Brno spojené 

se shromažďováním členů a dalších účastníků tohoto klubu, 

6. vydává se pokyn děkanům, aby akademičtí pracovníci nad 65 let věku podle možností 

realizovali činnost rozvržením místa výkonu práce doma,  

7. posilují se hygienická opatření v rámci provozu VFU Brno a zajišťují se pravidelné kontroly 

těchto opatření, 

8. vyzývají se studenti a akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci VFU Brno, aby se 

soukromě vyhýbali zařízením s větší koncentrací osob, jako jsou kina, divadelní představení, 

koncerty, sportovní akce, plesy, zábavy apod., 

9. zastavují se mobility studentů i učitelů do a z rizikových oblastí, zejména: Čína, Hongkong, 

Tchai-wan, Irán, Irák, Korejská republika a Itálie, 

10. koleje VFU Brno posílí hygienická opatření a zvýší četnost jejich pravidelné kontroly,  

11. v rámci podpory opatření proti šíření rizika onemocnění COVID 19 VFU Brno s okamžitou 

platností zahajuje vývoj a testování nového typu antivirové respirační roušky pro ochranu lidí, 

12. rektor VFU Brno je v permanentním spojení s orgány státní a veřejné správy a koordinuje 

s nimi další možné postupy. 
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