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Informace pro zákonné zástupce žáků cestujících do zahraničí
Někteří žáci školy oznámili spolužákům, že se chystají s rodiči do Chorvatska. Škola nezjišťuje,
kterých žáků se to týká. Informaci posílám všem zákonným zástupcům s odkazem na aktuální
platná opatření a podmínky návratu do ČR, které se týkají i dětí nad 6 let (izolace po návratu,
PCR test).
https://web.kurzy.cz/koronavirus/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/
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Stále v platnosti: 16.9.2021 Publikováno: 03.09.2021 / 15:43 | Aktualizováno: 14.09.2021 / 10:45

Čeští občané vracející se ze zahraničí do ČR, s výjimkou dětí mladších 6 let, mají povinnost
vyplnit příjezdový formulář. Osoby s ukončeným očkováním, osoby s prodělaným onemocněním
COVID-19 a děti do dovršení věku 6 let nemusí absolvovat testy ani samoizolaci.
Všechny ostatní osoby mají povinnost absolvovat testy na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2 a
případně
absolvovat
samoizolaci
podle
specifikace
upřesněné
v
článku.
Pravidla pro návrat do České republiky jsou upravena formou průběžně
aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

S vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva)
Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva,
Monako, Nizozemsko, Norsko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko, Španělsko
(včetně Baleárských ostrovů), Švýcarsko
S vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva) nebo s velmi vysokým rizikem nákazy
(tmavě červená barva)

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici
příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho
vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.
Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou cestující musí disponovat písemným
potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od
odběru), nebo písemným potvrzením nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RTPCR testu (max 72 hodin od odběru.) Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test /
certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.
Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na
stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně
nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je
nutná samoizolace.
V případě cesty do ČR individuální přepravou, nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o
nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, není třeba disponovat testem před
započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději
však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany
veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení
přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
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VÝJIMKY PRO:
I) Očkované osoby:
1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID s tím, že
u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví
žádné příznaky onemocnění COVID-19;
2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané
alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o
dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl
přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována
léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO
pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí
obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného
potvrzení;
Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového
formuláře!
II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního
pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne
však více než 180 dní, která se prokáže:
a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o
digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář
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