Hygienické podmínky pro návštěvu školy během DOD
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14601/202118/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 v aktuálním znění jsou stanoveny následující podmínky
pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných
akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem
o provedeném očkování od kterého uplynulo:
i)
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
nejméně 14 dní, nebo
ii)
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 a které splňují výše uvedené, podmínky.
Organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba
je povinna mu splnění uvedených podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění těchto
podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci.
Ve vnitřních prostorách je nutné použít některý z ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Sledujte prosím aktuální situaci a platná opatření Ministerstva zdravotnictví, v době konání
akce může být odlišná situace a budeme se muset přizpůsobit aktuálním podmínkám.

