
Aktuální podmínky účasti na členské schůzi COOP družstva HB, konané dne 4.6.2021

dle Přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 28. května 2021 č. 486 s účinností od 31. května 2021

Členské schůze se budou moci účastnit členové a jejich zástupci za těchto podmínek:

1) Členové družstva, resp. jejich zástupci nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a při 
vstupu do vnitřních prostor prokáží, že splňují tyto  podmínky

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným 
subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, 
který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem 
nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních 
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které 
obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci 
subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) 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, ii) 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 iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového 
schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d) 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.

2) Účastníci se usadí tak, aby mezi nimi bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze 
společné domácnosti.

Doporučujeme mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo 
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s
výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,
které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.


