
 

Vážení strávníci, 

vzhledem k uvolňování opatření bude možnost od 7. 6. 2021 konzumace pokrmů v naší 

jídelně také pro cizí strávníky. 

Doba výdeje a konzumace obědů cizích strávníků:  PO- PÁ 11:00 – 12:20 hod. 

 

Pravidla pro vstup do vnitřních prostor provozovny                                                                   

Strávník je oprávněn vstoupit do vnitřních prostor provozovny stravovacích služeb, 

nevykazuje-li klinické příznaky onemocnění covid-19, je vybaven ochranným prostředkem 

dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek. Strávník je 

povinen řídit se stanovenými pravidly provozovny a prokázat, že splňuje níže uvedené 

podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví Příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 28. 

května 2021 č.486. 

1) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo                                                                                                                   

2) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo                                                                                                         

3) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 

14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo                                                                                                                                                                                  

4) 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.                                                                                                                                             

5) prokázat 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, 

nebo                                                                                                                           

6) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem 
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