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Váš dopis ze dne 24. června 2021

Praha 9. července 2021

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 žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 24. června 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů: Pokud během karantény ať už 10, 14, či 20 dnů nedostanu

klinické příznaky jakékoliv nemoci, jsem logicky naprosto zdráv. Pokud mi i po této době

budete nutit test, můžete své rozhodnutí podrobně zdůvodnit? A také k čemu mi bude

předepsaný test, pokud zůstávám doma, navíc na vesnici v RD. Testovat se musím, jen,

že jste to předepsali a zapomněli na karanténu (pro odpírače testů)?, Vám sdělujeme

následující:

Předně mi dovolte uvést, že nelze paušalizovat návraty ze zahraniční obecně. V rámci

Doporučení 2020/1475 dochází k zavedení jednotného mechanismu hodnocení

rizikovosti zemí z epidemiologického hlediska, které pracuje s třemi základními

epidemiologickými kritérii – incidence / 14 dní, celkový počet provedených testů

a pozitivita testů. ČR tento hodnotící mechanismus plně přejímá do svého národního

opatření.

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí z jednotlivých zemí jsou tak upraveny ochranným

opatřením Ministerstva zdravotnictví s tím, že podmínky vstupu/návratu z jednotlivých

zemí jsou stanoveny dle tzv. rizika nákazy (s nízkým, středním a vysokým rizikem

nákazy onemocnění COVID-19). Opatření je společně s dalšími platnými opatřeními

zaměřeno tak, aby byla zajištěna potřebná škála preventivních opatření zohledňující

i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením SARS-CoV-2 a jeho nových

variant.
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Opatření čerpá z posledních vědeckých poznatků. Lze jen dodat, že obdobná pravidla

přijímají všechny země EU se společným cílem, a to předejít další

a mnohem agresivnější vlně pandemie.

Dovolte mi rovněž připomenout, že je stále doporučeno cestovat do zahraničí pouze

v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky, neboť je stále

chtěné snížení mobility obyvatel.
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