Příloha č. 3
usnesení vlády
ze dne 14. června 2021 č. 552

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g)
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 15. června 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 2. března 2021,
č.j. MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 22. května 2021,
č.j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN, a to takto:
V čl. V bod 1 zní:
„1. osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a mají vystavený národní
certifikát o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň
v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském
státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, s tím, že u
očkování uplynulo
i)
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii)
od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dnů,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu
příznaků onemocnění COVID-19 v následujících 14 dnech od posledního úzkého kontaktu s
pozitivně testovanou osobou se nařídí podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARSCoV-2 a osobám s pozitivním výsledkem tohoto testu se nařídí izolace podle bodu I.,“.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

