
 

AKTUÁLNÍ INFORMACE – BEZPEČNĚ ZA KULTUROU  
Vzhledem k aktuální zdravotní situaci, MěKS Trhové Sviny zavádí opatření a pravidla vyhlášené vládou ČR  

Usnesení vlády platné od 22. 11. 2021 
 

U vstupu musí návštěvníci na vyžádání prokázat splnění následujících podmínek: 

Všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňují následující podmínky: 

1. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: 
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní 

nebo 
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní  

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 RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

2. osoba ve věkové kategorii 12 až 18 let absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem  

3. osoba předloží doklad RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 72 hodin 
v případě, že je očkovaná proti onemocnění covid-19 a 
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále 

jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů 
b) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace 

první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula 
maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo c. od aplikace druhé dávky 
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto 
mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů 

4. osoba předloží doklad RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 72 hodin 
v případě, že se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci.  
Skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem 
v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže 
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné 
uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že 
tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) 

5. u dětí děti do 12 let se doklad o bezinfekčnosti nevyžaduje 

 
Usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2021, platné od 22. 11. 2021 

  Celé znění zde:  
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu--cele-zneni-
1037.pdf 
 
Všichni přítomní musí mít navíc po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu 
min. třídy FFP2 (KN95 / N95). 
 
Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených opatření. 
Tým MěKS Trhové Sviny 
 


