
Doplňují informace k testování zaměstnanců UK 

 

Určeno:  kontaktním osobám na fakultách, ředitelům součástí, tajemníkům a jednotlivým 

vedoucím dalších organizačních jednotek 

 

1. Rezervační systém na testování 

 

Od pondělí 15. 3. od 12.00h bude spuštěn rezervační systém pro testování na Albertov. Bude možné 

se rezervovat na konkrétní čas na každý testovací den (Po, St, Pá) až do konce března. Do systému se 

zadá i potřebné číslo pojištěnce, tudíž od středy 17. 3. již nebude nutné na Albertov chodit s kartičkou 

pojištěnce. Postačí pouze zaměstnanecká karta. Veškeré informace k rezervačnímu systému včetně 

odkazu budou pro zaměstnance k dispozici též na webu UK v aktualitách zde.  

Rezervované termíny systém automaticky formou e-mailu připomíná. Připravuje se také rozšíření 

rezervací na mobilní testovací týmy. V praxi tak zaměstnanec přijde na stránku rezervačního systému, 

kde si bude moci vybrat konkrétní místo testování (Albertov nebo stanoviště mobilních testovacích 

týmů) a rezervovat si tak termín. O postupu v implementaci tohoto řešení budete průběžně 

informováni.  

Velice děkuji nasazení ÚVT, které za týden posunulo systém z bodu 0 až do zcela funkční podoby.  

 

Osoby bez zaměstnaneckého čísla a tudíž bez přístupu do CASu (DPP, DPČ) mohou chodit po celou 

dobu trvání testování na Albertov bez objednání. Je třeba, aby se prokázali zaměstnaneckou smlouvou 

a kartičkou pojištěnce. 

 

 

2. Práce mobilních testovacích týmů 

V současné chvíli se nám podařilo pokrýt drtivou většinu požadavků jednotlivých fakult a součástí. 

Všichni by do této chvíle měli obdržet informace, kdy a kde bude možné příští týden jejich zaměstnance 

otestovat. Pokud tomu tak není, neváhejte se na mě telefonicky obrátit, abychom zjednali okamžitou 

nápravu.  

Nad rámec testování na Albertově budou v provozu dva mobilní testovací týmy. Stejně jako na 

Albertově obdrží testování mobilním týmem potvrzení o výsledku testu, které má pro účely osobní 

přítomnosti na pracovišti platnost 7 dní.  

Týmy budou plně autonomní a postačí jim pouze zajištění parkování. Při vyšším počtu testovaných (nad 

100 osob) nám velice pomůže zorganizovat lidi do hodinových bloků po 50 lidech (či 30 m bloků po 25 

lidech).  

Mobilní testovací tým pracuje podle níže přiloženého schématu (úpravu prosím omluvte, je dělaná 

v rychlosti). 

https://testovani.cuni.cz/
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12049&locale=cz


  

Typicky se tým skládá ze dvou odběrových pracovníků a jednoho pracovníka na administrativu. Tým 

má k dispozici vše potřebné, nicméně pokud bude z vaší strany možné zajistit následující, usnadní to 

práci: 

- Stůl a 3 židle. 

- V blízkosti testovacího místa zajistit připojení k síti (týmy mají 50m prodlužovací kabel). 

- Toalety pro pracovníky mobilního týmu 

- Připomenout zaměstnancům, aby měli u sebe zaměstnaneckou kartičku (popřípadě pracovní 

smlouvu) a kartičku pojišťovny (nebo aby znali čísla zpaměti, popřípadě čísla zaslali předem 

a my je obdržíme v tabulce). 

- Jelikož je třeba stát před odběrovým týmem v řadě, předvyplnit si potvrzení, absolvovat odběr 

a pak cca 10 – 15 minut čekat na výsledek, prosíme zaměstnance o trpělivost, ukázněnost 

a zejména o dodržování zásad 3R.  

 

 



Jelikož je zapotřebí realizovat co nejvíce testů do 17.3., není možné již nyní nastavit pravidelné 

výjezdy na jednotlivá pracoviště. V příštím týdnu proto budeme s nahlášenými kontaktními osobami 

finalizovat harmonogram výjezdů do konce měsíce, na který se bude možné spolehnout.  

 

3. Důležité souhrnné informace 

 

Kapacita Mobilního odběrového týmu:  50 osob / hod 

Kapacita Odběrového centra Albertov:  60 osob / hod (8.00 – 16.00) 

Odkaz na rezervační systém:  https://testovani.cuni.cz  

Aktuality pro zaměstnance:   zde 

Koordinační středisko testování:  +420 771 137 386 (covid@cuni.cz) 

Vedoucí testování:    +420 724 271 319 (michal.zima@ruk.cuni.cz)  

 

Co dělat v případě pozitivního výsledku u samo-testování? 

- Viz krok 8 v Průvodci testování ve firmách od MPO. Zde. 

Jak zacházet s odpady ze samo-testování? 

- Viz metodické sdělení od Ministerstva pro životní prostředí. Zde.  

 

4. Ochrana a zpracování osobních údajů při testování  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Jindra pracuje od čtvrtka na vytvoření stručné metodiky 

vycházející z rámcového vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů k povinnosti evidovat provedené 

testy v souvislostech s GDPR. Rámcové vyjádření naleznete na webu ÚOOU na 

adrese https://www.uoou.cz/k-nbsp-povinnemu-testovani-zamestnancu-ve-nbsp-firmach/d-48379. 

Metodika bude hotová v první polovině příštího týdne.  

 

 

https://testovani.cuni.cz/
https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12049&locale=cz
mailto:covid@cuni.cz
mailto:michal.zima@ruk.cuni.cz
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach--259808/
https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika
https://www.uoou.cz/k-nbsp-povinnemu-testovani-zamestnancu-ve-nbsp-firmach/d-48379

