Nejčastější otázky a odpovědi
Jak často je potřeba se testovat?
Preventivní test se provádí jednou za 7 dní. První test je proveden první den osobní přítomnosti
studenta na vzdělávání. Upozorňujeme, že pokud je doba mezi jednotlivými testy kratší než 3 dny, tak
zdravotní pojišťovna test neproplácí.
Jak rychle obdržím potvrzení z testování na PřF UP?
Test je vyhodnocen do 15 minut, následně testovaný obdrží na upol e-mail potvrzení o výsledku
testu, kterým se může prokazovat. Potvrzení je tedy k dispozici max. do 20 minut od získání vzorku.
Pro jaké případy není testování povinné?
Jedinou výjimkou jsou individuální činnosti, tedy i individuální zkouška. Zde postačí, že student nemá
příznaky onemocnění covid-19. I v těchto případech doporučujeme studentům z důvodu
ohleduplnosti vůči zkoušejícím test podstoupit.
Bude mi uznán test absolvovaný mimo UP?
K účasti na vzdělávání (do vzdělávání patří i zápočtový test nebo zkouška) je uznáván i test provedený
mimo UP za předpokladu, že je výsledek negativní. Musí být absolvován v oficiálním testovacím
centru (u poskytovatele zdravotnických služeb schváleným MZ ČR) a nesmí být starší 48 hodin.
Student v tomto případě potvrzení o absolvování testu předkládá na vzdělávání (příp. na kolejích,
katedře apod.).
Komu mám předkládat potvrzení o absolvovaném očkování nebo prodělané nemoci covid-19?
V takovém případě po vás není testování požadováno, dokonce by ho ani zdravotní pojišťovna
neproplatila. Tato potvrzení předkládejte na vzdělávání (příp. na kolejích, katedře apod.).
Jsou akceptovány samotesty?
Bohužel samotesty nejsou uznávány.
Jsem zahraniční student a testuji se v cizině. Bude mi test uznán?
Uznáváme i oficiální zahraniční testy s potvrzením, které nejsou starší 48 hodin.
Nemám sjednané české veřejné zdravotní pojištění a jsem z EU. Bude mi test proplacen?
Informace, za jakých podmínek je možné proplatit test u cizinců z EU, jsou k dispozici zde.
Jsem studentem - cizincem mimo EU. Jak mám při testování zajišťovaným fakultou postupovat?
Na testování se zarezervujte. Vyúčtování u osob, které mají sjednané veřejné české zdravotní
pojištění, je bez problémů. U dalších je postupováno individuálně a je to řešeno přímo na místě
testování.

