
 

  

  

 

 

 

Pravidla pro klienty Kopretiny – centrum pro rodiče s dětmi 
 

- Na aktivity centra se musí klienti přihlašovat telefonicky nebo pomocí messengeru. 

Kapacita center je omezena. O této skutečnosti jsou informování na letákách a na 

facebooku. V případě, že se jedná o akci, kde je přítomno max. 10 osob, dodržují 

všichni pravidla o používání prostředků k ochraně dýchacích cest. 

 

Akce nad 10 osob se konají za dodržení těchto podmínek: 

- klienti musí splňovat následující podmínky pro vstup do vnitřních prostor nebo pro 

účast na venkovních akcích:  

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS 

CoV-2 s negativním výsledkem, klient se prokáže výsledkem testu 
b) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami 

test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 

sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem  

c) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že 

ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování 

nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 

výsledkem  
d)  osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že 

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 
druhá dávka, 

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 
druhá dávka,  
e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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 neuplynulo více než 180 dní, klient se 

prokáže výsledkem testu 
 

- Podmínka testování a evidence neplatí pro děti do 6 let. 

- Klienti dodržují Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných 

prostředků dýchacích cest v platném znění. Uvnitř zařízení všech služeb, včetně 

společných prostor, musí nosit adekvátní ochranu dýchacích cest -  respirátory, kromě 

výjimek daných opatřením všichni klienti, pracovníci a další osoby, které tam přijdou.  

- Při vstupu do centra použít dezinfekci na ruce. 

- V centru i na venkovních akcích je nutné dodržovat rozestupy a dbát pokynů 

pracovnice. 

- V centru se nesmí nekonzumovat občerstvení. 

- Veškeré použité hračky a pomůcky použité při programu v centru i ve venkovních 

prostorech je nutné ukládat na místo tomu určené. 

 


