Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář
Na základě mimořádného opatření MZ ze dne 29. 7. 2021, č.j. MZDR 14601/2021-22/MIN/KAN
Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že je možné s účinností od 26. 6. 2021 realizovat vzdělávání
dle zákona č. 96/2004 Sb. v prezenční formě, za stanovených podmínek.
Na vzdělávací akci mohou být přítomny pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19, a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6-ti let věku, podmínky stanovené níže.
Organizátor akce, tedy Nemocnice Šumperk a.s. je povinen při vstupu osob na vzdělávací akci
splnění podmínek vždy kontrolovat a osoba je povinna mu splnění níže uvedených podmínek
prokázat. V případě neprokázání splnění podmínek, nebude osoba na vzdělávací akci vpuštěna.
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 toto národním certifikátem
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování
uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14
dní
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním
jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v České republice nebo jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které obsahují údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny,
datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal;
za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný
podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát
o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie
s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou
republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně
dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí
obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci
subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo
z písemného potvrzení; 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, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test (který si osobně zakoupí) 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
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví 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, tato skutečnost se dokládá čestným
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

V případě dalších dotazů mne, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 724 335 191, nebo
na emailové adrese helena.heckenbergerova@nemocnicesumperk.cz.
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