KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Jak postupovat při návratu ze zahraničí

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 24. 8. nové ochranné opatření, platné od 25. 8. 2020, které se
týká povinností občanů ČR při návratu ze zahraničí a povinností cizinců při pobytu v ČR. Text je
poměrně rozsáhlý a v plném znění ho najdete ZDE:
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-258-2020-do-odvolani/
Základní povinnosti uvádíme přehledně:
1) Pokud se při návratu ze zahraničí u vás objeví příznaky počínajícího respiračního infekčního
onemocnění, musíte neprodleně kontaktovat telefonicky nebo mailem svého ošetřujícího
lékaře a tuto skutečnost mu oznámit a dále se řídit jeho pokyny.
2) Při přechodu hranic musíte případně strpět provedení zdravotní kontroly, provedení odběru
na Covid 19 a poskytnout potřebnou součinnost.
3) Pokud se vracíte z oblasti, která není uvedena na seznamu států s nízkým rizikem výskytu
Covid 19 a pobývali jste zde v posledních 14 dnech alespoň 12 hodin, musíte svůj návrat
neprodleně oznámit telefonicky nebo mailem KHS příslušné dle místa bydliště nebo
ohlašovaného pobytu. Dále jste povinni se neprodleně po návratu podrobit testu na Covid
19 (pokud nemáte již při přechodu hranice výsledek hotový a ne starší než 72 hodin).
4) Výsledek testu musíte doručit do 72 hodin od překročení hranice místně příslušné KHS podle
místa bydliště, případně pobytu v ČR.
5) Všechny subjekty (např. zaměstnavatelé) kteří přijímají cizince za účelem ekonomické
činnosti, musí těmto osobám zajistit ubytování po celou dobu jejich pobytu v ČR a zajistit jim
i zdravotní péči a to poskytovatele i úhradu veškerých nákladů.
6) Všichni zaměstnavatelé, kteří přijímají za účelem ekonomické aktivity osoby ze zemí, které
nejsou na seznamu zemí s nízkým výskytem onemocnění Covid 19, musí u nich zajistit
provedení testu na Covid 19 a pokud není tento negativní, musí jim zamezit přístup na
pracoviště. Po 14 dnech pobytu se musí tyto osoby podrobit opakovanému testu na vlastní
náklady.
Upozorňujeme, že jde o zjednodušený informativní výčet povinností, který uvádíme jako
stručný výtah z ochranného opatření MZ. Pokud budete mít následující dotazy detailnějšího
nebo komplikovanějšího charakteru, doporučujeme se s těmito dotazy obracet na tiskový
odbor ministerstva zdravotnictví nebo na linku 1221, která byla mj. k tomu účelu zřízena.
Krajská hygienická stanice nařizuje u osob z rizikových zemí, které do 72 hodin od
příjezdu do ČR nepředloží negativní výsledek vyšetření na Covid 19, karanténní opatření.
Ochranné opatření rovněž všem osobám, na které se vztahuje povinnost předložit negativní
výsledek testu, nebo se podrobit karanténě, ukládá omezení volného pohybu na území ČR
po dobu platnosti karanténních opatření nebo do předložení negativního výsledku vyšetření.
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V případě, že kontaktujete KHS, uvádějte, prosím, kromě jména i adresu předpokládaného
pobytu na území Moravskoslezského kraje, abychom vaši informaci o příjezdu, případně
výsledek vyšetření mohli předat na příslušné územní pracoviště podle místa bydliště.

Informace o příjezdu a osobě, uvedené zde:
http://www.khsova.cz/docs/01_aktuality/files/pendleri_20200506_1_dotaznik.pdf
popřípadě společně s certifikátem o negativním vyšetření, zasílat místě příslušné KHS na tyto
e-mailové adresy:
okres Bruntál: epidat.br@khsova.cz
okres Frýdek-Místek: epidat.fm@khsova.cz
okres Karviná: epidat.ka@khsova.cz
okres Nový Jičín: epidat.nj@khsova.cz
okres Opava: epidat.op@khsova.cz
okres Ostrava: epidat@khsova.cz
Seznam zemí s nízkým rizikem onemocnění Covid 19 je zveřejněn na stránkách MZ a MZV ČR
a pravidelně aktualizován, proto při plánování cesty do zahraničí tyto informace sledujte.
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