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MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – REALIZACE SKUPINOVÝCH AKCÍ 
PREZENČNÍ FORMOU 

 
V souladu s aktuálním Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd) 
s účinností od 1. 11. 2021 informuje Poradna pro rodinu Pardubického kraje (PPR 
Pk) účastníky o podmínkách realizace prezenčních skupinových akcí 
v prostorách PPR Pk. 
 
PPR Pk zodpovídá při realizaci skupinových akcí prezenční formou za dodržování 
podmínek vyhlášených v rámci vydaného patření, tzn.: 

 Vstoupit do prostor PPR Pk (popř. pronajatých nebo vypůjčených prostor) 
mohou pouze klienti, kteří splní podmínky stanovené v aktuálním Mimořádném 
opatření MZd, tedy musí jít o osobu bez klinických příznaků onemocnění 
COVID-19, která: 
a) absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
b) absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který 
provedl zdravotnický pracovník, nebo 

c) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národní certifikát o 
provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování vydaný 
podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za 
podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího 
schématu, písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, 
podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který 
potvrzení vydal 

d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 
doba izolace podle platného mimořádného opatření MZd 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, nebo 

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) určený pro 
sebetestování (použití laickou osobou) a jeho výsledek bude negativní 
(klient si přinese vlastní test a otestuje se před pracovníkem PPR Pk), 
obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý 
antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online 
služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho 
negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 
 

Výše uvedené dokládá klient předložením odpovídajícího potvrzení. PPR Pk je 
zodpovědná za kontrolu prokázání splnění podmínek a účastníku, který 

podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor PPR Pk. 
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