Stručný přehled změn v protiepidemických opatřeních ode dne 1. 9. 2021:
Restaurace
•

U jednoho stolu může sedět až šest lidí, dosud to byli čtyři. Výjimku mají lidé, kteří
žijí ve společné domácnosti, tam počet není omezen.

Hromadné akce
•

Pořadatelé mohou sportovní utkání, koncert, vzdělávací či kongresové akce zcela
zaplnit. Pokud se zúčastní méně než tři tisíce lidí, stačí, aby se prokázali platným
negativním testem na covid, ukončeným očkováním nebo dokladem o prodělané
nemoci.

•

Nad tři tisíce mohou zaplnit maximální kapacitu s tím, že musí mít padesát procent lidí
test a padesát procent být po očkování nebo prodělané nemoci.

Muzea a galerie, hrady, zoo, veletrhy
•

Mohou fungovat bez omezení. Dosud byl povolen režim 75procentní kapacity.

•

Organizátoři musí návštěvníkům umožnit rozestupy 1,5 metru.

•

Zvyšuje se počet účastníků pěveckých sborů na 50 osob.

Testy
•

Z veřejného zdravotního pojištění stále budou hrazeny 4 antigenní a 2 PCR testy
měsíčně. Antigenní test platí na většině míst 3 dny, PCR týden.

•

Prodlužuje se platnost antigenního testu na sedm dní ovšem jen pro případ
pravidelných aktivit ve stejném kolektivu, například ve sportovním oddíle či
zájmovém kroužku.

•

Na všech místech se ode dneška budou uznávat i testy, které si lidé provedou sami za
on-line asistence zdravotníka. Jejich platnost je ale pouze 24 hodin. Tyto testy si lidé
musí hradit, vyjdou cca na 250 korun.

Školy
•

Žáci a studenti musí dne 1. září podstoupit test na koronavirus. Výjimku mají ti, co
jsou očkovaní, či covid prodělali v posledních 180 dnech. Otestováni budou žáci a

studenti i 4. a 9. září. Místo testu ve škole lze také donést potvrzení o negativním testu
z oficiálního testovacího místa. Žákům prvních tříd může být test odložen až na
čtvrtek.
•

Pokud bude více než 25 pozitivních testů na 100 000 provedených, bude v dotčeném
regionu testování zřejmě pokračovat i po 9. září.

Mezinárodní letiště
•

Při vstupu do ČR budou prováděny namátkové kontroly, zda vstupující osoby splňují
podmínky stanovené MZ, vstupující osoby jsou na výzvu provozovatele letiště, PČR
nebo Celní správy povinni se kontrole dle tohoto opatření podrobit.

