
Kompletní hygienická nařízení 

v Bezpečném kině platné od 1.8.2021 

Vstoupit do kina mohou pouze návštěvníci, kteří nevykazují klinické příznaky 

onemocnění covid-19 a splňují, s výjimkou dětí do 6 let věku, 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, 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; 

platí, že u očkování musí uplynout 

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, nebo 



d) 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. 

• Všichni návštěvníci po celou dobu návštěvy kina musí mít nasazenu ochranu 

horních a dolních dýchacích cest třídy FFP2 nebo KN95 s výjimkami pro tento typ 

prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které 

upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest. 

• Každý návštěvník má k dispozici ve vstupu do kina a označenou 

desinfekci rukou. 

• Veškerý náš personál bude používat respirátory FFP2 a při příchodu na směnu je 

kontrolován jeho zdravotní stav. Zároveň náš personál je testovaný a důkladně 

proškolený. 

Prosíme o udržování minimálních 2metrových rozestupů ve frontách u pokladen a v celém 

prostoru foyer kina vyjma partnerů a rodinných příslušníků.  

• Pro likvidaci jednorázových hygienických prostředků jako jsou roušky, rukavice 

apod. bude vyčleněn označený odpadkový koš. 

• Průběžně jsou desinfikovány všechny kliky, madla, zábradlí, prodejní pulty, 

platební terminály apod. 

• Žádáme všechny návštěvníky, aby respektovali všechny pokyny a upozornění 

pracovníků multikina na dodržování mimořádných hygienických a organizačních 

opatření. Vše je organizováno v zájmu bezpečnosti a zdraví každého našeho 

návštěvníka. 


