
Hygienické zásady aktuálně platné k Členskému shromáždění 22.7. 2021 

1. Účast na akci je podmíněna doložením negativního testu na onemocnění covid-19 nebo 
doložením certifikátu o očkování nebo potvrzením o prodělané nemocí v ochranné lhůtě 180 
dnů. Opakované testování po 7 dnech pobytu se nevztahuje na osoby, které doloží před 
zahájením akce PCR test ne starší 7 dnů a dále standardně certifikát o očkování nebo potvrzení 
o prodělané nemoci s platností 180 dnů po nemoci.  

 

2. Pokud v době konání akce uplyne 180 dnů ochranné lhůty po prodělaném onemocnění covid-
19, musí osoba absolvovat v daném termínu preventivní antigenní test jako ostatní účastníci 
akce, na které se uvedená povinnost opakovaného testování vztahuje.  

 

3. Výjimka týkající se očkování se dokládá národním certifikátem (ke stažení zde 
https://ocko.uzis.cz/). Je uznáváno očkování z ČR, států EU a dalších vybraných států (dle 
Ministerstva zdravotnictví). Lze zde stáhnout i certifikát o provedeném testu (POC nebo PCR). 
 

4. O výsledku testu každého testovaného pořizuje určená osoba písemný záznam do předem 
připraveného seznamu účastníků. Pro potřebu případného postoupení seznamu účastníků 
místně příslušné KHS (v případě pozitivně testovaných osob) se uvádí: jméno, příjmení, 
telefonní kontakt  

 

5. Pokud je výsledek testu pozitivní je pozitivně testovaný bezodkladně umístěn do izolace a další 
postup je v souladu s aktuálně platným MO MZ upravujícím provoz maloobchodu a služeb 
v bodě 11. Všechny plochy, povrchy, kontaktní místa, kterých se testovaný dotkl je   nutné 
ošetřit dezinfekčním prostředkem s plným virucidním účinkem. 

6. Pokud je test nečitelný/chybný, test se odkládá do připravené nádoby na odpad s igelitovou 
vložkou, chyba se zaznamená do seznamu testovaných a testovaný musí vykonat test nový. 

 

7. V případě pohybu účastníků akcí ve veřejném prostoru se postupuje v souladu s obecně 
nastavenými povinnostmi uloženými aktuálně platným MO MZ.  

 

8. Ochrana dýchacích cest u účastníků akce se řídí aktuálně platným MO MZ upravujícím ochranu 
dýchacích cest, pobyt v místě konání akce . 

 

9. Občerstvení lze podávat za dodržení pravidel pro stravování. 

13.7. V Radešínské Svratce 

https://ocko.uzis.cz/

