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COVID INFO - léto 2021 

 

Nejprve info z Ministerstva zdravotnictví: 

Ministerstvo zdravotnictví od 8. června 2021 sjednocuje podmínky pro tzv. OTN. Na všech 

místech, kde je pro vstup nutné očkování, testování nebo potvrzení o prodělané nemoci, 

budou platit totožné podmínky. Mezi ty patří PCR test ne starší než 7 dní, antigenní test ne 

starší než 72 hodin, doklad o očkování nejdříve však 22. den po aplikaci první dávky, 

potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů, podstoupení preventivního antigenního 

testu na místě vstupu do prostor nebo doklad o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve 

škole (potvrzení zaměstnavatele nebo školy, popř. čestné prohlášení). 

Vláda dnes (7.6.2021) schválila také podmínky pro letní dětské tábory a zájmové, výchovné, 

rekreační nebo vzdělávací akce. Počet osob uvnitř a venku se řídí stejnými pravidly jako u 

jiných hromadných akcí. Pokud se akce účastní více než 10 osob, je nutné splnit jednu z 

podmínek OTN. Trvá-li akce nepřetržitě déle než jeden den, prokazuje se účastník splněním 

OTN ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. 

 

Vážení rodiče, pro Vás to znamená to, že od Vás v den nástupu dítěte na akci budu 

kromě potvrzení o bezinfekčnosti dítěte vyžadovat jedno z těchto potvrzení: 

• PCR test ne starší než 7 dní 

• antigenní test ne starší než 72 hodin 

• potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů 

• doklad o absolvování testu ve škole (týká se pouze 1.běhu od 3.7.) 

 

Aktuálně (červen 2021) platí, že každý občan má v daném měsíci možnost využít zdarma 

testování a to: 2× PCR test, 4× antigenní test. 

(Neověřená informace je, že od července bude zdarma měsíčně 2× PCR a 2× antigenní). 

 

Děkuji za pochopení a vstřícnost. 

Jiří Šimůnský 

 

PS: V případě dotazů či nejasností mi volejte na 723 341 483. 

 


