Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje
požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny
služeb. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech
a prodělaném onemocnění covid-19.
Očkování
Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla
aplikována druhá dávka nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než
9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
b) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na
očkovacím místě, nebo certifikátem .

Negativní test
Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra
nebo certifikátem .

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění
Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně
potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 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.
Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu
z odběrového centra nebo certifikátem .

Před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit
minimálně jednu z následujících podmínek:
a) Systém O-N-T, viz. výše
b) Prokážete se potvrzením od zaměstnavatele, že jste absolvoval nejdéle před
72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
c) Doložíte čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného
zástupce, že jste ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami
samotest s negativním výsledkem.
d) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na
místě s negativním výsledkem.
Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj
pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek.
Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají
zaměstnanci provozovny.

