
 
 

INFORMACE K NÁSTUPU NA REKREACI  V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU  
v RZ  FÚ pro Středočeský kraj 

 
Pobyty jsou možné v rozmezí od čtvrtka do středy. Rekreační střediska jsou uzavřena vždy od středy 10:00 
do čtvrtka 16:00 hodin (sanitární den) 
 
 

 Zadov 
-          v soc. zařízeních na pokojích a u společenské místnosti a na pokoji č. 1 (který bude využívat společné 

soc. zařízení) jsou zajištěny dezinfekční prostředky na ruce 
-          v kuchyni s jídelnou a ve společenské místnosti jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a 

papírové ručníky (utěrky) a dezinfekční prostředky na otírání ploch a klik 
  

Josefův Důl 
-          ve společných sociálních zařízeních jsou zajištěny dezinfekční prostředky na ruce 
-          v kuchyni s jídelnou a ve společenské místnosti jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a 

papírové ručníky (utěrky) a na otírání ploch a klik 
  
Žádáme rekreanty, aby v souladu s aktuální epidemiologickou situací a platnými nařízeními MZ ČR a vlády 
nosili roušku a dodržovali doporučené odstupy. 
 
 

Hosté nesmí mít klinické příznaky onemocnění COVID-19 a musí být schopni prokázat svoji bezinfekčnost. 
Doporučujeme účastníkům rekreace, aby „Doklad o bezinfekčnosti“  měli u sebe  po dobu rekreace pro 
případnou kontrolu ze strany odpovědných orgánů. 
  
Bezinfekčnost se prokazuje: 

1. Negativním testem na koronavirus 

A to vystaveným nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování. Možné jsou metody RT-PCR 
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, 
vždy s negativním výsledkem. Ubytovat se lze nejdéle na 7 dnů.  

       2.     Certifikátem o očkování Ministerstva zdravotnictví ČR 
      Od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o 

léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů. 

3.     Dokladem o prodělání nemoci covid-19 

      V tomto případě je třeba mít doklad o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, zároveň 
musí uplynout doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nesmí neuplynout více než 90 dní.  

  

Dovoluji si Vás dále upozornit, že Vaše požadavky na rekreaci mohou být zrušeny v souladu s aktuální 
epidemiologickou situací a platnými nařízeními MZ ČR a vlády. 


