
ŽÁDOST – PROSBA - UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

dovolujeme si Vás požádat – poprosit, abyste si před příchodem k pokladně připravili 
písemný nebo elektronický doklad odpovídající požadavkům mimořádného opatření MZ ČR

Věková kategorie - STARŠÍ 18 let potvrzení o:
- ukončeném očkování proti onemocnění covid-19 starším 14-ti dní

- prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění covid-19, u kterého neuplynulo 
více než 180 dní

       -    v RT-PCR testu, ne starším než 72 hodin s negativním výsledkem u osoby

která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci 
která se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) 
obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních
důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením 
obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních 
důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena
v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo 

  - očkování osoby proti onemocnění covid-19, pokud:

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro 
účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá 
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování 
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba 
stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření 
neuplynula doba 14 dnů;

Věková kategorie 12-18 let

potvrzení o negativním testu RT-PCR ne starším než 72 hodin

Věková kategorie do 12 let

není nutno  předkládat žádný doklad

Pokud nebude předložen výše uvedený doklad, máme povinnost prodej skipasu odmítnout.   
V Hradci Králové 01.12.2021                ing.Ladislav Zísler jednatel společnosti                               


