KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KR AJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Informace pro osoby vstupující na území ČR od 1.5.2020
Ve smyslu Usnesení Vlády České republiky ze dne 30.4.2020 č. 495, o přijetí
krizového opatření, žádáme všechny osoby, které se vrátily ze zahraničí ode dne
01.05.2020 v souladu s bodem 2 a 3, aby kontaktovaly Krajskou hygienickou stanici
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, nebo vyplnily dotazník ZDE a zaslaly
na emailovou adresu dle místa pobytu na území Moravskoslezského kraje:
okres Bruntál : epidat.br@khsova.cz
okres Frýdek-Místek: epidat.fm@khsova.cz
okres Karviná: epidat.ka@khsova.cz
okres Nový Jičín: epidat.nj@khsova.cz
okres Opava: epidat.op@khsova.cz
okres Ostrava: epidat@khsova.cz

Podle bodu 4 citovaného usnesení vláda nařizuje krajským hygienickým stanicím,
aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodů 2 a 3, a ani do
72 hodin od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské
hygienické stanici potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., rozhodly o
nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS-CoV-2,
rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů;
Podle bodu 5 citovaného usnesení nařizuje vláda všem osobám, které oznámí vstup
na území České republiky podle bodů 2 a 3, bezodkladně se podrobit testu a
předložit místně příslušné krajské hygienické stanici potvrzení o absolvování testu
podle bodu IV./1. nejpozději do 72 hodin od vstupu na území České republiky, a to
pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob spadajících
pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a
úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace nerozhodl o
jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce
těchto opatření; nepředloží-li osoba potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1,
postupuje krajská hygienická stanice podle bodu 4; Formulář lékařského potvrzení
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naleznete ZDE. Místně příslušná Krajská hygienická stanice Moravskoslezského
kraje nebo ošetřující lékař vydává lékařské potvrzení o PCR testu.

Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření platné ode dne 11.05.2020
0.00 hod po dobu trvání nouzového stavu
Seznam odběrových center na území Moravskoslezského kraje pro samoplátce
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