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Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informaci

dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi

podané

o svobodném

žádosti

přístupu

o

poskytnutí

k informacím,

informace
ve

znění

dle

zákona

pozdějších

č.

106/1999

předpisů,

Sb.,

doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 19. 5. 2021, evidované pod č. j.:
ve věci: „Chtela bych se zeptat, jak mam postupovat v me situaci. Jsem v
Mexiku, a pred 3 tydny kdyz jsem chtela odletet zpatky, mi vysel pozitivni test na Covid.
let jsem tedy odlozila a tento tyden jdu na dalsi test, ktery, pokud bude negativni, poletim
do CR. U doktora jsem nebyla, mam jenom papir s potvrzenim o pozitivnim vysledku a
doufam budu mit dalsi, s potvrzenim o negativnim.

mam 2 dotazy: 1. musim podstupovat

5-denni karantenu a druhy test v CR kdyz jsem Covid prodelala a tudiz mam protilatky?;
2. kde si opatrim potvrzeni o prodelani Covid-19 pro nasledne pouziti misto testu do
ruznych zarizeni,“ Vám sdělujeme následující:

Požadované

informace

jsou veřejně

přístupné

a

pravidelně

aktualizované na

níže

uvedených odkazech:
Mapa cestovatele (podmínky vstupu do země/ povinnosti po návratu do ČR) · Covid
Portál (gov.cz)
Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)
Seznam zemí podle míry rizika nákazy – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz)
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|

Ministerstvo

zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Doporučujeme odkazy průběžně sledovat, neboť mimořádná opatření promptně reagují
na změny situace v jednotlivých zemích a souvisí s celou řadou proměnných faktorů
(nárůst počtu nemocných, počet očkovaných, výskyt nových mutací viru apod.) přičemž
rovněž reflektují výsledky případných bilaterálních jednání mezi jednotlivými zeměmi.

S pozdravem

