Písecký šplhavec 2021– podmínky účasti na akci /platí pro závodníky i organizátory/

Pro účast na akci je vládním nařízením stanovena povinnost předložení dokladu o negativním
výsledku testu, dokončeném očkování nebo prodělání nemoci. Prosím předložte u prezence.
Na akci je též zakázán vstup osobám vykazujícím příznaky onemocnění covid-19.

Podrobnosti: Vymezuje se okruh osob, kterým se na základě stávajících vědeckých poznatků o získané
imunitě a šíření onemocnění covid-19 umožňuje vstup do některých vnitřních a vnějších prostorů nebo
účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech v případě, že nemají žádné klinické příznaky
onemocnění covid-19, a buď chorobu již prodělaly, a předpokládá se, že dle stávajících mezinárodních
doporučení Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí a amerického Centra pro kontrolu a
prevenci nemocí mají v době do 180 dní od záchytu onemocnění dostatečnou hladinu protilátek, která
ve většině případů ochrání před reinfekcí, anebo od dokončeného očkování podle SPC dané očkovací
látky uběhlo nejméně 14 dní. Alternativou k doložení s velkou pravděpodobností získané imunity po
prodělané nemoci nebo očkování je pro účely umožnění vstupu do některých vnitřních a vnějších
prostorů doložení negativního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší
než 7 dnů, nebo negativního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2
provedeného zdravotnickým pracovníkem, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru biologického
materiálu. Vstup do některých vnitřních a vnějších prostorů a účast na hromadných akcích nebo jiných
činnostech je také umožněn osobě, která přímo na místě podstoupí preventivní antigenní test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování, s negativním
výsledkem. V případě on-line provedeného antigenního testu je doba platnosti tohoto testu stanovena
na 24 hodin a to z důvodu, že jde o test určený pro sebetestování (k použití laickou osobou) provedený
v domácím prostředí a nejde o antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem. Mimořádným
opatřením se dále definuje národní certifikát o provedeném očkování. Jedná se o písemné potvrzení
vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném
členském státě Evropské unie nebo třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje
údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, nebo certifikát o 33 očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID. Vstup do vybraných vnějších a vnitřních prostorů se dále umožňuje osobě, která
byla očkována proti onemocnění covid-19 a tuto skutečnost doloží národním certifikátem o
dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie
s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou,
o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor
je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému
typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení), a že od dokončení očkování uplynulo
nejméně 14 dní.
Vyjmuto z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, Č. j.: MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN
*MZDRX01HND5L* MZDRX01HND5L, Praha 27. září 2021
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