COVID info

Změny od 9. 7. 2021
BEZINFEKČNOST

Od 9. 7. se bezinfekčnost uznává až 14 dnů po dokončení
vakcinace. Lidé s první dávkou nebo neočkovaní musí mít při
návštěvě restaurací, kulturních akcí, ale třeba i při návštěvě
pacienta v nemocnici či příbuzného v zařízení sociální péče
platný negativní test na covid-19.
Po prodělání covidu je osoba stále považována za neinfekční
po dobu 180 dnů.

PO PŘÍJEZDU ZE ZAHRANIČÍ

Pokud jste plně očkovaní nebo do 180 dnů po covidu, pak
stačí při návratu do ČR z jakékoli země vyplnit příjezdový
formulář (najdete ho na www.prijezdovyformular.cz).
Formulář se vyplňuje i za děti od 6 let věku.
Pokud nejste alespoň 14 dní po dokončení očkování, ani
jste v posledních 180 dnech covid neprodělali, při návratu:
l ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy (zelené a oranžové země – viz
www.mzv.cz) musíte vyplnit příjezdový formulář a pak podstoupit do pěti dnů
po návratu do ČR antigenní test. To se vztahuje i na děti starší 6 let.
l ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červené a tmavě červené země)
musíte vyplnit příjezdový formulář a v době od 5 do 14 dnů po návratu
podstoupit PCR test, do negativního PCR testu musíte být
v karanténě. To se vztahuje i na děti starší 6 let.
l ze zemí s extrémním rizikem (černé země), 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 samoizolaci.

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ

Po návratu ze zahraničí zaměstnanec musí zaměstnavateli
doložit negativní test. Výjimku mají lidé, kteří jsou alespoň
14 dní po dokončení očkování nebo méně než 180 dní
po prodělání covidu. V případě návratu ze zelených nebo
oranžových zemí může zaměstnanec docházet do práce
ještě před podstoupením testu, ale musí na pracovišti nosit
respirátory nejméně třídy FFP2.

Zdroj: https://covid.gov.cz/

