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PODMÍNKY PREZENČNÍ VÝUKY
AKTUÁLNÍ COVID OPATŘENÍ k 1.11.2021
Účast na školení bude umožněna za dodržení těchto podmínek:
• účastníci školení i lektoři musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové
infekci (př. tělesná teplota nad 37 °C, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu ad. –
podrobněji na stránkách ministerstva zdravotnictví),
• účastníci i lektoři nesmí podléhat karanténě nebo izolaci,
• účastníci si povinně zakrývají horní cesty dýchací ve všech prostorách (poskytujeme zdarma
nanoroušky),
• všichni příchozí si u vstupu do prostor zasedací místnosti povinně dezinfikují ruce,
• účastníci i lektoři při prezenci se prokáží svou bezinfekčnost, a to,
buď aplikací (např. v mobilním telefonu)
nebo doložením dokladu, že:
– absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem nebo
– absolvovali nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu
viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník nebo
– osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní
od dokončeného očkovacího schématu nebo
– osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
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Vše v souladu s plným zněním platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.
Organizační opatření:
• v zasedací místnosti je pro účastníky výuky a lektora připraveno pracovní místo tak, aby
byly zajištěny dostatečné rozestupy,
• rozestupy je třeba dodržovat i ve společných prostorách,
• ve společných prostorách (toalety, chodba) platí povinná ochrana horních cest dýchacích
pro všechny,
• v zasedací místnosti platí povinná ochrana horních cest dýchacích pro účastníky kurzu.
Přednášející mají z tohoto pravidla výjimku.
• na místě dostupná dezinfekce rukou
• zajištěné pravidelné přirozené větrání.
Všechny účastníky školení a lektora s výše uvedenými pravidly seznamujeme.

