AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 30.4.2021
Vláda dne 29. dubna 2021 schválila následující změny:
»

Podmínky pro provoz provozoven péče o tělo
- Vláda schválila další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry,
kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb:
▪ osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
▪ mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a
kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
▪ neprovádí se činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,
▪ zákazník při vstupu do provozovny:
• prokáže, že splňuje některou z níže uvedených podmínek:
 osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
 osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo
RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických
známek onemocnění COVID-19, nebo
• prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který
je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
• doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného
zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
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•

▪
▪

podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, a
• provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní
podmínky dle předchozích bodů, neumožní vstup do provozovny.
Vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí
provozovnu.
Provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření.

»

Muzea, galerie, hrady a zámky
- Od pondělí 3. května 2021 budou moci otevřít muzea, galerie, výstavní prostory, hrady,
zámky a obdobné historické nebo kulturní objektů pro individuální prohlídky nově také
v Libereckém, Pardubickém a Středočeském kraji a také v Praze. Dosud se jednalo
pouze o kraj Karlovarský, Královehradecký a Plzeňský.
▪ Provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat
rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

»

Veletrhy a prodejní hospodářské výstavy
- Výjimku ze zákazu konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav má nově od
3. května 2021 Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický Plzeňského kraje,
Středočeského kraje a Praha.
▪ V těchto krajích jsou zakázány skupinové prohlídky s tím, že provozovatel
neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy,
která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy
alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

»

Sportovní příprava amatérských sportovců mladších 18 let
- Od stejného data dojde ve výše uvedených krajích také k obnovení sportovní přípravy
amatérských sportovců mladších 18 let organizované sportovními svazy ve venkovních
areálech za stanovených protiepidemických podmínek.

»

Školy a školská zařízení
- Od pondělí 3. května 2021 se do škol vrátí v rotační výuce žáci druhého stupně
základních škol a studenti nižšího stupně víceletých gymnázií a konzervatoří a také
všechny děti z mateřských škol. Toto rozvolnění se týká kromě již dříve uvedeného
Karlovarského, Plzeňského a Královéhradeckého kraje, nově také Libereckého,
Pardubického a Středočeského kraje a Prahy.
▪ V těchto krajích budou moci školáci také začít sportovat a bude platit výjimka z
povinnosti testování pro děti v mateřských školách a od pondělí 3. května 2021
budou moci otevřít i dětské skupiny.

»

Testování zaměstnanců škol a školských zařízení
- S účinností od 3. května 2021 se mění podmínky pro testování zaměstnanců ve školách a
školských zařízeních.
▪ Zaměstnavatel, který je školou nebo školským zařízením, smí nejpozději od 12.
dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti
zaměstnavatele pouze za předpokladu, že
zaměstnanec nemá příznaky
onemocnění COVID-19 a podstoupil POC antigenní test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které
zaměstnavatel určí, preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, neníli stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.

•

▪

▪
▪

▪
»

Preventivní testování se provádí s frekvencí jedenkrát v každém
pracovním týdnu.
Zaměstnavatelé uvedení v odstavci 1 jsou povinni zajistit pro své zaměstnance
POC antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo antigenní testy na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo
povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.
Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti
zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na
pracoviště.
Pokud zaměstnanec v rámci období mezi jednotlivým testováním vykonává práci
výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit
preventivní test podle věty první mimo prostory zaměstnavatele. To se netýká
zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).
Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o negativním
výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu.

Testování dětí, žáků a studenů ve školách
- S účinností od 3. května 2021 se mění mimořádné opatření týkající se testování dětí, žáků
a studenů ve školách.
▪ Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo
krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem
nebo žákem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, nižšího
stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia, prvních čtyř ročníků osmiletého
vzdělávacího programu konzervatoře, oboru vzdělání Praktická škola jednoletá
nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo studentem účastnícím se praktického
vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole,
žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy, který se účastní skupinové
konzultace nebo zkoušek na vyšší odborné škole, závěrečných zkoušek,
maturitních zkoušek nebo absolutorií, umožní daná škola osobní přítomnost
pouze tehdy, pokud
• nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
• podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny
jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní
test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li dále
stanoveno jinak.
• Omezení osobní přítomnosti se nevztahuje na dítě v mateřské škole v
Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji,
Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním
městě Praze, a dále na individuální konzultace a individuální
prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.
▪ Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování
nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
▪ V případě, že dítě, žák nebo student se středním nebo těžkým mentálním
postižením, souběžným postižením více vadami nebo s poruchami autistického
spektra nemůže ze zdravotních důvodů podstoupit preventivní antigenní
test a doloží tuto skutečnost potvrzením vydaným poskytovatelem zdravotních
služeb, považuje se za dítě, žáka nebo studenta, jehož škola nebo školské zařízení,
které navštěvuje, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii.
-

Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní
test se provádí s frekvencí:

▪

-

»

dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně
šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého
vzdělávacího programu konzervatoře s tím, že první test se provede první den
osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými
termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny,
▪ jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách
podle § 16 odst. 9 školského zákona, jedenkrát týdně v ostatních případech.
Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák
nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.

Zamýšlené rozvolnění od 10. května
- S účinností od 10. května 2021 bylo mělo dojít ke zrušení zákazu přítomnosti veřejnosti v
maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb.
- Dále by měla být umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupňů základních škol, nižších
stupňů víceletých gymnázií, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu
konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina
tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet
zaokrouhlit), všech dětí v mateřských školách ve zbývajících krajích.
- Také by již měla být umožněna osobní přítomnost studentů zbývajících ročníků vysokých
škol na klinické a praktické výuce a praxi.

Mgr. Dominika Schejbalová

