Doporučení k epidemii koronaviru SARS CoV-2
V rámci prevence v souvislosti s celosvětovým výskytem koronaviru SARS CoV-2 bychom vás rádi
informovali o následujících opatřeních, která jsou založena na doporučeních Akademie věd České
republiky.

Nouzový stav
Průběžně sledujte a důsledně aplikujte mimořádná opatření nařízená Vládou ČR: https://www.vlada.cz/.
Souhrnné informace a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) ke koronaviru jsou k dispozici
na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz .
Pro orientaci v aktuálních informacích by vám mohla být užitečná mobilní infokarta vydaná MZ ČR, na
jejíž zadní straně naleznete přehled aktuálních informací o nařízeních vlády a užitečné kontakty. Návod
na instalaci mobilní infokarty naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/digitalni-karta-covid19/ .

Pracovně-právní oblast

Pokud to charakter vaší práce umožňuje, využijte možnost práce z domova. O službách ústavní sítě pro
Home Office informal Dr. L. Beneš v emailu z 20. března. Případná pracovní jednání transformujte do
podoby videokonference (využít lze např. programy Microsoft Teams nebo Skype).
Pokud je vaše přítomnost v ústavu nezbytná, mějte při pohybu ve společných prostorách zakryté
dýchací cesty (nos, ústa) pomocí respirátoru, roušky, nebo alespoň šátku či šály. Po dotyku předmětu či
povrchu, kterého se dotýkají i další lidé (klika, zábradlí atd.), si pečlivě umyjte ruce. Dezinfikujte často
používané předměty.
V souvislosti s mimořádným opatřením k uzavření škol mají zaměstnanci pečující o dítě do 10 let věku
nárok na ošetřovné. Nárok na ošetřovné se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do
10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě
navštěvuje (škola). Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s
podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku
vyplácí.

Omezení provozu budovy ÚI AV ČR
Vstup pro veřejnost do budovy ÚI AV ČR včetně návštěvy knihovny a prostor pro gastronomické služby
do odvolání není dovolen. Současně je v budově zrušeno konání prezenčních seminářů, popularizačních
akcí, přednášek a konferencí. Provoz THS a dalších činností nevědeckých oddělení probíhá ve zvláštním
režimu (podrobnosti jsou sdělovány emailem).

Omezení provozu budovy sídla AV ČR
Budova sídla AV ČR na Národní 1009/3 je pro odbornou i laickou veřejnost včetně prostor studovny
Knihovny AV ČR, Galerie Věda a umění a Gastronomických služeb Národní s účinností od 4. března
2020 do odvolání uzavřena. Současně je zrušeno konání popularizačních akcí, přednášek a konferencí.
Činnost Kanceláře AV ČR, Knihovny AV ČR a Střediska společných činností není přerušena. Účastníci
pracovních jednání a školení se ohlásí v recepci budovy, kde budou informováni o pravidlech vstupu do
budovy. Více informací na www.avcr.cz.

Provozní doba podatelny v budově je omezena na pondělí, středu a pátek. Úřední hodiny podatelny
Kanceláře AV ČR jsou v období 16. - 23. 3. 2020 omezeny na pondělí a středu od 9:00 do 11:00.

Doplňující informace
Prezenční forma výuky jazykových kurzů v Kabinetu studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR
byla od 13. 3. 2020 dočasně zrušena. Sledujte prosím aktuality na http://www.langdpt.cas.cz/o-nas/. Od
17. 3. 2020 mohou studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol využívat dočasný
online přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online
formou aplikace Kramerius.
Předsednictvo Grantové agentury České republiky dne 17. 3. 2020 rozhodlo o zrušení veřejných soutěží
ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, standardních i
mezinárodních bilaterálních, vyhlášených 21. 2. 2020 a současně rozhodlo o neprodleném opětovném
znovuvyhlášení všech těchto veřejných soutěží s předpokládaným zahájením řešení od 1. ledna 2021.
Vyhlášení nových veřejných soutěží bylo 20. 3. 2020 oznámeno v obchodním věstníku. Nová soutěžní
lhůta je stanovena od 21. 3. 2020 do 4. 5. 2020.
V Praze dne 23. března, 2020
Emil Pelikán, ředitel
Marie Turčičová, zdravotník ÚI

