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MZDRXOIDDUSŽ

OCHRANNE OPATRENI

Ministerstvo zdra votníctví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h)
zákona Č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví ia O změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších „zákon č. 258/2000předpisů (dále jen sw), nařizuje postupem

podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečenírn onemocnění COVlD-

19 způsobeného novým koronavrrem SARS-COV-2 toto ochranné opatření:

S účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod, se

nařizuje

1 . všem osobám. které od 18. prosince 2020 od 00:00 hod, vstoupily na ůzemí

České republiky,

a) V případě jakýchkoliv příznaků počínajiciho infekčního onemocnění (zejména

zvýšená teplota. kašel. dušnost, zažívací obtíže. ztráta čichu celková slabost,

případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a It) telefonicky nebo

jiným vzdáleným přístupem, svému registrujicimu poskytovateli zdravotních služeb

V oboru všeobecné pra ktícké lékařství nebo praktické lékařství DI'O děti dorost, nebo

nemaji-li régistrujicího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli V oboru

všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti dorost.

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly pñznaků infekčního

onemocnění, pokud budou zjištěny přízna ky infekčního onemocnění, poskytnout

potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického
vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVlD-1 9;

2. všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin V poslednich 14 dnech na území států,

které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19

dle bodu |||.1, před vstu pem na území Ceské republiky oznámit tuto skutečnost I: to

vyplněním elektronického Přijezdového formuláře uvedeného v bodě |||,4 vzdáleným

přístupem, krajs ké hygienické stanici příslušné podle mista bydliště nebo ohlašovaného

pobytu, předložit na vyžádá nl' doklad 0 vyplnění elektronického Přijezdového formuláře

(oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu na území České

republiky se na vlastni náklady podrobit RT-PCR IQSÍU na přítomnost SARS-CoV-Z, k; to

pokud orgán ochrany veřejného zdraví V individuálních případecř osob nerozhodl

O jiných karanténnich opatřeních v souladu se zákonem č. 25812000 Sb. el délce těchto

opatření; to neplatí

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstu pu doložen odpovídajícím

dokumentem,

b) pro občany Evro pské unie, včetně občanů České republiky a cizince S povoleným

dlouhodobým nebo trvalým pobytem V Evro pské unii, kteří tranzitují do 12 hodin přes

er 1 1'2
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134348815-316335-
201214200253, skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
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