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Váš dopis ze dne 8. června 2021

V Praze dne 18. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

Dne 8. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o zpřístupnění následujících

informací k mimořádnému opatření ze dne 7.6.2021 č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN:

1. Je v pravomoci ředitele zařízení sociálních služeb stanovit přísnější podmínky

(než jsou vyjmenovány ve výše uvedeném mimořádném opatření) pro vstup

osoby, která jde navštívit klienta v tomto zařízení?

2. V souvislosti s předchozím dotazem žádám o informaci, zda je v pořádku

následující postup zařízení sociálních služeb, kdy po dni 8.6.2021 bude vpuštěna

do zařízení návštěva pouze s platným certifikátem prokazujícím očkování, nebo

prokazujícím platné profesionálně provedené testování RT-PCR, případně

antigenní POC. A naopak návštěva umožněna nebude, pokud například:

- absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 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 a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem;

tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným

prohlášením.

K Vaší žádosti uvádím následující:
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K dotazu, zda je v pravomoci ředitele zařízení sociálních služeb stanovit přísnější

podmínky pro vstup osoby, která jde navštívit klienta v tomto zařízení sdělujeme, že

ředitel má právo stanovit přísnější podmínky, které však nesmí být v rozporu s platnými

právními předpisy a platnými mimořádnými opatřeními.

Z výše uvedeného vyplývá, že ředitel nemůže nařídit nebo zakázat vstup osobám, které

absolvovali v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným

opatřením Ministerstva zdravotnictví 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 a byl osobě poskytnut jejím

zaměstnancem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od

zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, protože by to bylo v rozporu s platnými

právními předpisy.

Je potřeba dodržovat a řídit se aktuálně platným mimořádným opatřením č. j.: MZDR

14597/2021-3/MIN/KAN, které nalezete na stránkách Ministerstva zdravotnictví

Mimořádná a ochranná opatření – Aktuální informace o COVID-19 (mzcr.cz) nebo

stránkách vlády České republiky Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí |

Vláda ČR (vlada.cz).
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