
BOZP Pardubice s.r.o.  Brozanská 503, 53352 Staré Hradiště 

       IČO: 06552111 

Mimořádná a ochranná opatření pro vstup na školení ve školicím  středisku 

firmy BOZP Pardubice s.r.o. , a dále všechny vnitřní prostory:  

 

Zaměstnanci  firem, OSVČ, poddodavatelé společnosti  a dále je „osoba“ , 

 vstupující na školení do školicího střediska BOZP Pardubice s.r.o. jsou je povinna  dle 

interního nařízení firmy BOZP Pardubice a dle vládního nařízení se prokázat společně 

s předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu  (k doložení identity) : 

 

a. NEOČKOVANÁ osoba, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem 

b. OČKOVANÁ OSOBA proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování nebo národním certifikátem a antigenním testem  den před nástupem 

na školení a dále 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 v jiném členském státě Evropské unie, 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 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 

c. OSOBA , KTERÁ PRODĚLALA COVID 19 a má  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. Písemné potvrzení.  

PŘIČEMŽ SE MUSÍ JEDNAT O OSOBU BEZ KLINICKÝCH PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ 

COVID-19 A SE ZAKRYTÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI (NOS, ÚSTA) RESPIRÁTOREM 

ALESPOŇ FFP2 BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU. 

Toto nařízení je součástí interních směrnic BOZP Pardubice s.r.o. a je závazné pro všechny, kteří pro 

společnost BOZP Pardubice s.r.o. pracují a  školí se zde.  

Veškerá testování si každá osoba zařizuje samana vlastní náklady  a s předstihem. 

 

 

  Petra Kolmanová – jednatel společnosti 

 


