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COVID 19 – PROTOKOL OPATŘENÍ PŘI KONÁNÍ HROMADNÉ AKCE
1. Respirátory - Všichni účastníci Členské schůze ČATHS (dále jen ČS ČATHS) jsou povinni používat po celou
dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) min. kategorie FFP2, ochranný
prostředek dýchacích cest.

2. Čestné prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke COVID-19 tzv. „Selfreporting formulář“
Všichni účastníci ČS ČATHS jsou povinni vyplnit tento formulář a předložit jej u vstupu do jednací místnosti
č. 234. Pro urychlení vstupního procesu, přineste laskavě formulář již vyplněný z domova.

3. Povinnost všech účastníků Členské schůze ČATHS předložit ke kontrole na recepci jeden z následujících
dokumentů a tím splnit podmínky k účasti na ČS:
a)

negativní výsledek PCR testu - osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Stačí se prokázat aplikací „TEČKA“
v mobilním telefonu nebo

b)

negativní výsledek antigenního testu - osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Stačí se prokázat aplikací
„TEČKA“ v mobilním telefonu, nebo

c)

Certifikát o očkování proti COVID-19 - 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 SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace
první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14
dnů. Stačí se prokázat aplikací „TEČKA“ v mobilním telefonu, nebo

d)

Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 - 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, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

!!! V případě, že účastník ČS ČATHS nebude mít s sebou jeden z uvedených dokumentů, nebude na jednání
Členské schůze vpuštěn!!!
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