Od 03.12 obowiązują nowe zasady wjazdu na terytorium Czech z Polski.

Zgodnie z czeskimi przepisami ob. UE (Polacy) oraz cudzoziemcy posiadający stały pobyt na
terytorium RCz mogą wjechać bez żadnych obostrzeń jeżeli przejeżdżają tranzytem przez
Czechy (do 12 godzin) lub podróżuję do Czech i z powrotem (do 24 godzin).
Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza
lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później
niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i
przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje
kwarantanna).
Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i
testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:
 pracownicy transportu międzynarodowego (wzór formularza dla pracownika transportu
międzynarodowego: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemicr.aspx)
 obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na
terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżują
do Czech na okres nieprzekraczający 24 godz. z pilnych powodów zdrowotnych,
rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu wiarygodnego dokumentu
potwierdzającego cel przyjazdu),
 dyplomaci akredytowani w Czechach,
 pracownicy transgraniczni (wzór formularza dla
pracowników: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx),
uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają
przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym;
Podróże z państw niskiego ryzyka zachorowania (zielone) nie generują żadnych obostrzeń (brak
obowiązku przedłożenia negatywnego testu na obecność Covid-19 czy poddania się kwarantannie)
- https://www.mvcr.cz/imgDetail.aspx?docid=22280058)
System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw.
„Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (kraje czerwone)
na koronawirusa: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ (lista jest
stale aktualizowana).
Zasady zachowania w przestrzeni publicznej i restrykcje sanitarne na terytorium Czech aktualizuje
Ministerstwo Zdrowia RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/

Rezolucja rządu z dnia 30 listopada 2020 r. nr 1266
ŚRODKI OCHRONNE
Ministerstwo Zdrowia jako organ administracyjny właściwy zgodnie z § 80 ust. 1 lit. h)
ustawy Nr 258/2000 Sb., O ochronie zdrowia publicznego oraz o zmianie niektórych
ustaw z tym związanych, z późniejszymi zmianami (dalej „ustawa nr 258/2000 Sb.”),
zamawia zgodnie z procedurą określoną w § 68 ust. 1 ustawy nr 258/2000 Coll. w celu
ochrony przed wprowadzeniem choroby COVID-19 spowodowane przez nowego
koronawirusa SARS-CoV-2 następujące środki ochronne:
Obowiązuje od 3 grudnia 2020 r. Od godziny 00:00
I. Nakazy
1.
wszystkim osobom, które wjechały na terytorium Republiki Czeskiej od godziny 00:00
w dniu 3 grudnia 2020 r ,
a) w przypadku jakichkolwiek objawów rozpoczynającej się choroby zakaźnej (w
szczególności gorączka, kaszel, duszność, niestrawność, utrata węchu, ogólne
osłabienie, ewentualnie inne objawy) natychmiastowego zgłoszenia tego faktu
telefonicznie lub inny zdalny sposób do zarejestrowanego dostawcy opieki zdrowotnej
w dziedzina medycyny ogólnej lub praktyki lekarskiej dla dzieci i młodzieży, lub jeśli nie
mają zarejestrowanego dostawcy, to do dowolnego dostawcy w dziedzinie medycyny
ogólnej lub praktyki lekarskiej dla dzieci i młodzieży,
b)
a jeśli stwierdzi się oznaki choroby zakaźnej, poddać się niezbędnym czynnościom
pracowników służby zdrowia przy pobieraniu próbek biologicznych do wykrycia
choroby COVID-19;
2. wszystkie osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały dłużej niż 12 godzin, na
terytorium państw, które nie znajdują się na liście krajów o niskim ryzyku wystąpienia
COVID-19 wg pkt III.1, przed wjazdem na terytorium Republiki Czeskiej powinny
zgłosić ten fakt poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego Formularza Przyjazdu, o
którym mowa w pkt III.4, powiadomienie wojewódzkiej stacji higieny właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, przedłożyć na żądanie dowód
wypełnienia elektronicznego Formularza Przyjazdu (powiadomienie) na granicy
oraz w ciągu 5 dni od wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej poddać się na
własny koszt testowi RT-PCR na obecność SARS-CoV-2, chyba że organ zdrowia
publicznego zdecydował że w indywidualnych przypadkach zastosowane zostaną inne
środki, kwarantanny zgodnie z ustawą nr 258/2000 Dz.U. i długość tych środki;
Ograniczenia nie dotyczą:
a) personelu w ruchu międzynarodowym, pod warunkiem że przyczyna wjazdu jest
uzasadniona – okazać dokument,
b) obywateli Unii Europejskiej, w tym obywateli Republiki Czeskiej oraz
cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt długoterminowy lub stały pobyt w
Unii Europejskiej, którzy jadą tranzytem w ciągu 12 godzin przez terytorium Republiki
Czeskiej lub podróżują do lub z Republiki Czeskiej na okres nie dłuższy niż 24 godziny
c) dla akredytowanych członków misji dyplomatycznych w Republice Czeskiej, w tym
prywatnych urzędnicy państwowi, posiadacze paszportów dyplomatycznych podróżujący
do Czech do celów urzędowych i urzędników zarejestrowanych organizacji
międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jeżeli ich pobyt na terytorium
nie przekracza 14 dni,

d) osób poniżej 5 roku życia,
e) obywateli Republiki Czeskiej, obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin z
pobytem w Czechach i dla cudzoziemców z zezwoleniem na pobyt powyżej 90
dni wydanym przez Republikę Czeską, który w ramach podróży z biurem podróży lub za
pośrednictwem biuro podróży tylko w regionach wymienionych w pkt III.1.,
f) pracowników transgranicznych, uczniów i studentów, którzy wykonują pracę; lub
edukacja regularnie przekraczają granicę Republiki Czeskiej przynajmniej raz w
tygodniu do lub z sąsiedniego państwa;
3. regionalne stacje higieny osobom zgłaszającym wjazd na terytorium Republiki
Czeskiej zgodnie z pkt I.2., A nawet w ciągu 7 dni od wjazdu na terytorium Republiki
Czeskiej nie przesłał wyniku testu RT-PCR do właściwej miejscowo wojewódzkiej stacji
higieny w sprawie obecności SARS-CoV-2 z terytorium Czech, zdecydował o
konieczności środki kwarantanny i jeśli test wykazał obecność SARS-CoV-2,
zdecydowali na izolacji zgodnie z § 64 litera a) w połączeniu z § 2 ust. 6 i 7 ustawy nr
258/2000 Sb., o ochronie zdrowia publicznego i zmianie niektórych powiązanych ustaw,
z późniejszymi zmianami kolejne regulacje;
4. zakaz wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej dla wszystkich obywateli państw
trzecich, którzy nie są na liście krajów o niskim ryzyku COVID-19 zgodnie z pkt III.1
oraz dla obywateli państw trzecich, którzy przebywają czasowo lub na stałe w tych
państwach trzecich;
nie dotyczy to:
a) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt długoterminowy lub stały w
krajach o niskim ryzyku zarażenia COVID-19 zgodnie z pkt III.1,
b) posiadaczy ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia długoterminowego,
pobytu czasowego lub stałego na terytorium Republiki Czeskiej wydanego przez
Republikę Czeską,
c) dla cudzoziemców, którym Republika Czeska wystawiła krótkoterminową wizę po 11
maja 2020 r,
d) dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt długoterminowy lub stały na
terenie Unii Europejskiej,
e) dla członków rodziny w rozumieniu § 15a ust. 1 lub § 15a ust. 2 lit. b) Ustawy
Nr 326/1999 Sb. O pobycie cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej i zmianie
niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli
Unia Europejska zamieszkała na terytorium Republiki Czeskiej,
l) jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, jeżeli
udokumentowany jest powód wjazdu odpowiednim dokumentem,
f) w przypadku pracowników transportu międzynarodowego, pod warunkiem że powód
wjazdu jest udowodniony dokumentem,
g) dla akredytowanych członków misji dyplomatycznych w Czechach, w tym
prywatnych urzędnicy państwowi, posiadacze paszportów dyplomatycznych podróżujący
do Czech do 14 dni w celach urzędowych i urzędników organizacji międzynarodowych
zarejestrowanych w
Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
(………..)
10. wszystkie osoby wymienione w punkcie I.2., W tym osoby wymienione w punkcie
I.2. lit a) do c) oraz e) mają obowiązek noszenia sprzętu ochrony dróg oddechowych
(maseczek) w sytuacjach i przez określony czas zgodnie z pkt. II. lub przez okres 10 dni,
dotyczy w szczególności osób, o których mowa w pkt. I.2. a) jeżeli przebywają w
krótszym okresie;
11. pracodawcy i zatrudniający obywateli krajów, które nie znajdują się na liście krajów o

niskim ryzyku wystąpienia COVID-19 lub są obywatelami krajów, o których mowa w
pkt III.1, którzy zamieszkiwali dłużej niż 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni na
terytorium tych państw i jeśli nie są uczestnikami wycieczki zgodnie z pkt I.2. list e) lub
o osoby zgodnie z punktem I.2. list f) nie wpuszczają na teren zakładów pracy, jeśli te
nie przekażą negatywnego wyniku testu RT-PCR na obecność SARS-CoV-2 z RCz ten
sam obowiązek dotyczy instytucji edukacyjnych w relacje z uczniami i nauczycielami;

Obowiązuje zakrywanie nosa i ust we wszystkich pomieszczeniach
publicznych i niektórych miejscach ogólnodostępnych. W miejscach
publicznych może gromadzić się najwyżej 50 osób, natomiast w
pomieszczeniach 10 osób.
W obiektach gastronomicznych przy jednym stole mogą siedzieć
najwyżej 4 osoby. Odstępy między stołami muszą wynosić co najmniej 1,5
metra. Wyłączony zostaje bezprzewodowy internet. Obiekty
gastronomiczne będą nieczynne w godzinach od 22 do 6.
Otwarte zostają obiekty zakwaterowania. Zobowiązane będą do
przestrzegania odpowiednich restrykcji, między innymi zachowanie
dystansu 2 metrów między osobami, zapewnienie klientom środków do
dezynfekcji rąk. Zalecane będą płatności kartą płatniczą.
W muzeach, zamkach, pałacach i innych obiektach zabytkowych i
kulturalnych obowiązuje ograniczona liczba zwiedzających (grupa do 10
osób).
W centrach handlowych może przebywać 1 osoba na 15 metrów
kwadratowych powierzchni, z zachowaniem dystansu 2 metrów miedzy
osobami. Sklepy mogą być czynne także w niedziele.

