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Změny od 9.7.2021
BEzIt{FErčxosr

Od 9. 7. se bezinfekčnost uznává až14 dnů po dokončení
vakcinace. Lidé s první dávkou nebo neočkovanímusí mít při
návštěvě restaurací, kulturních al<cí, ale třeba í při návštěvě
pacienta v nemocnici či příbuzného v zaYízení sociátní péče
platný negativní test na covid-19.
Po prodělání covidu je osoba stá[e považována za neinfekční
po dobu 180 dnů.

po pŘÍ|EzDu zE zAHRAillČí

Pokud jste plně ořkovaní nebo do 180 dnů po covidu, pak
stačípří návratu do Čn z jakékoti země vyplhit pYíjezdóvý
form u [ář (n aj d ete h o na www. prijezdovyform ular.cz).
Formu[ář se vyplňuje i za děti od 6 tet věku"
Pokud nejste alespoň 14 dní po dokončeníočkování, aní
jste v posledních 180 dnech covíd neprodělali, při návratu:
O zezemÍ s nízkým a středním rizikem nákazy (zetené a oranžové země - viz
www.mzv.cz) musíte vyplnit příjezdový formulář a pak podstoupit do pěti dnů
po návratu do ČR antigennítest,To sevztahuje ina děťi starší6let.

O zezemí s vysokým rizikem nákazy (červenéa tmavě červenézemě)
musíte vyplnit příjezdový formutář a v době od 5 do 14 dnů po návratu
podstoupit PCR test, do negatívního PCR testu musíte být
v karanténě. To se vztahuje i na děti starší6 tet.

O ze zemí s extrémním rizikem (černézemě), kam se důrazně
nedoporučuje cestovat (viz www.mzv.cz), musíte podstoupit
PCR test před návratem a v době 10-14 dnŮ po návratu, do
tohoto posledního negativního PCR testu musí být každý
v samoizo[aci.
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nÁvnnr zE zAHRAillčl Do zAmĚsruÁní

po návratu ze zahraničízaměstnanec musí zaměstnavateli
dotožit negativní test, Výjimku mají lidé, kteří jsou alespoň
14 dní po dokončeníočkovánínebo méně než 180 dní
po prodělání covidu. V případě návratu ze zelených nebo
oranžových zemí můžezaměstnanec docházet do práce
ještě před podstoupením testu, ale musí na pracovišti nosit
respirátory nejméně třídy FFp2.

Zdroi: https: // covi d.g ov.cz
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7měny od 15.7.2021
poŘÁpÁní H RomnonÝcn nrcí
Pořadateté akcí s předpokládanou účastívíce
než 1 000 osob musí pořádání akce oznámit
přístušnékrajské hygienické stanici. V případě
akcí konaných do 22. července 2}21včetně, tak
musí učinit bezodkladně. U akcí konaných od
23. července 2021pak nejpozději 5 dnů před dnem zahájení akce.
V písemném oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo
konání al<ce, předpol<ládaný počet účastníků
a tetefonický
kontakt na pořadatele al<ce.
Pro al<ce l<onané ve Středočeském kraji mohou pořadateté
oznámení zasí|,at na e-mail e-podatetnapkhsstc.cz (případně
poštou nebo do datové schránky l(HS SČK)

očrovÁttí
vakcíny od firmy PhzerlBiontech se zkracuje
rozestup mezi první a druhou dávkou očkování
na 21 až 23 dní. Změna se týká těch, l<teří se
registrovali k očkování,a ještě nemají vybraný
termín. Pokud už termíny máte přidělené,
zůstávajív platnosti. pokud se l< očkováníteprve přih[ásíte,
systém vám automaticky vygeneruje termíny podte platných
pravidel.
U

Zdroi: https://covid.gov.czl a KHS

SČr

lnformace jsou aktuálně platné ke dni uzávěrky 13.7.2021
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