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pRovoz oBcHoDů, stužwn nÁvšrĚw
HRomnpnÝcn nrcí
Ke l<adeřníkovi, do restaurace, hotelu, na
kulturní či sportovní al<ci - vstup pouze pro
osoby očkované nebo s potvrzením o prodětané
nemoci. Provozovatel nebo pořadatel musí
splnění zkontrolovat před vstupem nebo před
zahájením poskytování stužby.

Výjimky:
O nevztahuje se na osoby mtadší 12 let
O tidé 12-1B let, ti, kteří se očkovat nemohou ze zdravotních

důvodů, a osoby rozočkované se mohou i nadáte prokázat
ptatným PCR testem

O při ubytování, pokud jde o pracovní cestu nebo pokud je
důvodem poskytnutí lékařské péče, se můžete prokázat
i negativním PCR testem ne starším než72 hodin

nÁvšrĚwv LůžKorrrcH
zDRAvoTl{ l cKýcH zAŘÍzrnÍcn
A zAŘízrnícH §oclfuttí pÉčr
prokázání pcR testem ne starším 72 hodin nebo
antigenním testem provedeným zdravotnickým
p racovn íke m.
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prcšn É rrsrovÁní vr šrolÁctl
všichni neočkovaní žáci a studenti záktadních a středních
škot v celé Čn nudou testováni každé pondětí od 22. tistopadu
prozatím do února.

plošnÉ rrsTovÁní znnnĚsrilAnců n osvč
Vláda schválila pravide[né testování zaměstnanců.
ZaměstnavateI m usí neipozději od 29. tistopa du 2021
zajistit pravidelné týdenní testování rychlými antigenními
testy. Testování jednou týdně se tý|(á i osob pracujících
jako OSVČ. Testování se netýká osob s dokončeným
očkováním, s potvrzením o prodělání nemoci, negativním
pcR testem mtadším 7 dní či rychlým antigenním testem
m ladším 7 dní, kte rý proved t zd ravotn ický pracovník.
Testovat se nemusí a ni zaměstnanci, kteří se během
výkonu práce nesetkávají s žádnými datšími osobami.

l 1{ Dlvl DUÁLilÍ pnEvENTlvilí TE§TovÁnÍ
H RAZEN É zE zDRAvoTilÍH o Po| lŠrĚrrÍ
ptně očkovaní mají nárok na dva bezplatné pcR testy
měsíčně, osoby mladší r8 tet, lidé rozočkovaní a ti, kteří se
nemohou kvůti kontraindíkaci naočkovat, mají hrazeno pět
testů do měsíce.
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