a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s nega vním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost an genu
viru SARS-CoV-2 s nega vním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována pro onemocnění covid-19 a doloží národním cer ﬁkátem
o provedeném očkování nebo národním cer ﬁkátem 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, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozi vního POC an genního testu na přítomnost an genu 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 preven vní an genní test na stanovení přítomnos
an genu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použi laickou osobou, s nega vním výsledkem, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnos an genu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použi laickou osobou, s nega vním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy

a) všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ven lu) s ﬁltrační účinnos alespoň 94% dle příslušných
norem, který si smějí sundat pouze na nezbytně nutnou dobu při konzumaci
občerstvení v hlediš kina
b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná
ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 100 % celkové kapacity míst k sezení;
všichni diváci musí být usazeni,
c) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dě do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené výše; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na
akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat;
v případě, že osoba splnění
podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpus t na tuto akci,
d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní
plochy musí být nejméně 2 m

