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MZDRX01JLVSO  

 
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ 

 
Міністерство охорони здоров’я Чеської Республіки як адміністративний орган, 
уповноважений відповідно до § 80 п. 1 абз. h) закону № 258/2000 Sb. про охорону 
здоров’я населення та про внесення змін до деяких пов’язаних із ним законів зі змінами 
(далі – закон № 258/2000 Sb.), наказує відповідно до § 68 п. 1 закону № 258/2000 Sb. для 
захисту від захворювання COVID-19, спричиненого новим коронавірусом SARS-CoV-2, 
вживаються такі захисні заходи: 
 

I. 
 
З дією від 25. лютого 2022 з 00:00 год. 
 
I. передбачається 
 
1. що заборона на в’їзд на територію Чеської Республіки, обов’язок заповнити форму 

прибуття, обов’язок мати результат тесту на вірус SARS-CoV-2, сертифікат про 
проведену або завершену вакцинацію, або свідоцтво про перенесену хворобу 
COVID-19, обов’язок пред’явити їх на запит під час прикордонного контролю або під 
час перевірки місця проживання та обов’язок пройти тест RT-PCR на території 
Чеської Республіки не поширюється на:  
a) громадян України, які в’їжджають на територію Чеської Республіки через Україну, 

де безпосередньо перед прибуттям зазнали загрозу міжнародного конфлікту, 
b) громадян Чеської Республіки, громадян Європейського Союзу та членів їх сімей, 

а також тих, хто мають посвідку на проживання на території Європейського Союзу, 
хто в’їжджають на територію Чеської Республіки через Украйну, де 
безпосередньо перед прибуттям зазнали загрозу міжнародного конфлікту, 

c) особи, які в'їжджають на територію Чеської Республіки через Україну, де вони 
зазнали небезпеку внаслідок міжнародного збройного конфлікту безпосередньо 
перед прибуттям, і транзитом через територію Чеської Республіки направляються 
до держави, громадянами якої вони є або в якій мають посвідку на проживання; 
ці особи зобов'язані покинути територію Чеської Республіки протягом 48 годин 
після в'їзду на територію Чеської Республіки; 
 

2. що для цілей цього захисного заходу вважаються державами-членами 
Європейського Союзу на додаток до держав-членів Європейського Союзу, Князівство 
Андорра, Республіка Ісландія, Князівство Ліхтенштейн, Князівство Монако, 
Королівство Норвегія, Республіка Сан-Марино, Швейцарська Конфедерація та 
Держава-Місто Ватикан; 



II. наказує 
 

що особи, перелічені в пункті I, зобов'язані підтвердити поліції Чеської Республіки, 
Міністерству внутрішніх справ Чеської Республіки, органу охорони здоров'я або 
перевізнику на запит, що вони відповідають умовам пункту I, зокрема, пред'явити 
проїзний документ, що засвідчує місце проживання на території України, дозвіл на 
проживання на території іншої держави з метою транзиту або дозвіл на проживання на 
території України. 
 
 
 
Обґрунтування: 
 
У зв’язку з початком міжнародного збройного конфлікту, який охопив територію України 
скасовуються заборона в’їзду та всі зобов’язання, пов’язані з правилами протидії 
поширенню COVID-19, введені спеціальним заходом захисту для осіб, які в’їжджають на 
територію Чеської Республіки з України, яку покинули через спалах міжнародного 
збройного конфлікту. Дозволити в’їзд на територію Чеської Республіки без 
обмежувальних умов, і в такому разі більш помірний доступ до осіб, яким загрожує 
міжнародний збройний конфлікт, який вразив Україну, потреба більш важлива та гостра, 
ніж забезпечення дотримання епідеміологічних правил. Таким чином, це є відхиленням 
від правил заборони в’їзду та зобов’язань щодо обмеження поширення захворювань 
COVID-19, встановлених 15.2.2022 захисним заходом МОЗ від 14.2.2022, č.j. MZDR 
705/2022-7/MIN/KAN. 
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