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Mimořádná opatření platná k 19. lednu 2022 
 
 
1. Návštěvy 

 
▪ MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN z 18. listopadu 2021 o návštěvách ve zdravotnických zařízeních  

a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 22. listopadu 2021. Toto opatření upravuje podmínky 
návštěv uživatelů vybraných sociálních služeb, přičemž platnost RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem je stanovena na 72 hodin, platnost rychlého antigenního testu 
(RAT) s negativním výsledkem je 24 hodin, přičemž tento test musí být proveden zdravotnickým 
pracovníkem. Celé znění opatření naleznete ZDE. 

 
 

2. Testování 
 
▪ MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN ze 14. ledna 2022, které stanoví, že všichni poskytovatelé sociálních 

služeb musí od 17. ledna 2022 testovat 1krát týdně všechny zaměstnance včetně studentů  
a dobrovolníků s výjimkou očkovaných zaměstnanců; zaměstnanců, kteří prodělali onemocnění 
covid-19 v posledních 180 dnech; zaměstnanců, kteří mají negativní PCR test (72 hodin). 
Testy mají být provedeny zdravotnickým pracovníkem nebo poskytovatelem zdravotních služeb 
nebo smluvním lékařem. Pokud toho není poskytovatel sociálních služeb schopen, pak musí 
postupovat nikoliv podle tohoto MO, ale podle MZDR 461/2022-1/MIN/KAN ve znění MZDR 
461/2022-2/MIN/KAN, tj. testuje všechny zaměstnance ve frekvenci 2krát týdně samotesty. Celé 

znění opatření MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN naleznete ZDE.  
 

▪ MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN ve znění MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN o testování všech klientů 
(v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním 
režimem, v týdenních stacionářích a odlehčovacích službách pobytového typu) a o testování 
pacientů zdravotních služeb (poskytujících následnou lůžkovou péči) na přítomnost viru  
SARS-CoV-2, a to pravidelně jedenkrát za 7 dní. Tato mimořádná opatření nabývají účinnosti 1. září 
2021, respektive 13. září 2021. Testování se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované (po 
uplynutí 14denní lhůty od poslední dávky vakcíny), prodělaly onemocnění covid-19 v posledních 
180 dnech nebo se prokáží platným výsledkem RT-PCR vyšetření, a klientů v terminálním stadiu 
onemocnění. Celá znění opatření naleznete ZDE a ZDE.  

 

 

3. Ochrana dýchacích cest 
 
▪ MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ve znění MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN zakazuje pohyb 

a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterými jsou respirátor nebo obdobný 
prostředek (vždy bez výdechového ventilu), ve vnitřních prostorech staveb včetně zařízení 
sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální 
služby v pobytové formě. Výjimky platí například pro uživatele sociálních služeb v zařízeních 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-stanoveni-podminek-navstev-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-1-2022-k-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-5-1-2022-k-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-u-poskytovatelu-zdravotnich-a-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-17-1-2022.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-testovani-klientu-v-dlouhodobe-peci-a-socialnich-sluzbach-s-ucinnosti-od-1-9-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Zm%C4%9Bna-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-z-30.-srpna-2021-k-testov%C3%A1n%C3%AD-zam%C4%9Bstnanc%C5%AF-a-klient%C5%AF-v-dlouhodob%C3%A9-p%C3%A9%C4%8Di-u-poskytovatel%C5%AF-zdravotn%C3%ADch-a-poskytovatel%C5%AF-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-13.-9.-2021.pdf
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sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací 
sociální služby v pobytové formě, nebo pro osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních 
důvodů nasazen respirátor nebo obdobný prostředek a jsou schopny tuto skutečnost prokázat 
lékařským potvrzením. Tato mimořádná opatření nabývají platnosti 1. listopadu 2021,  respektive 
15. listopadu 2021. Celá znění naleznete ZDE a ZDE. 
 
 

4. Ohlašovací povinnost 
 
▪ MZDR 41136/2020-1/MIN/KAN z 25. září 2020 stanoví nutnost vyžádat si za účelem splnění 

ohlašovací povinnosti přístup do Informačního systému infekčních nemocí a pravidla pro jeho 
používání pro poskytovatele sociálních služeb v týdenním stacionáři, domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem. Více informací 
naleznete ZDE.  

 
 

5. Terénní sociální služby 

 
▪ MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN z 11. května 2021 stanovuje podmínky pro poskytování sociálních 

služeb v terénní formě s účinností od 17. května 2021. Zároveň se tímto ruší mimořádné opatření 
Ministerstva zdravotnictví z 12. dubna 2021 o omezení sociálních služeb. Celé znění opatření 
naleznete ZDE. 

 
Stále platí, že: 
1. všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci, poskytovatele a další přítomné osoby) během 

poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného 
ubytování musí používat ochranné prostředky dýchacích cest. 

2. všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby mají povinnost informovat příslušného 
poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu příznaků onemocnění covid-19,  
o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu, a to u zájemce, 
klienta nebo jeho blízké osoby. 

 
 
 

 

Organizační opatření VZP ČR 
 

▪ Organizační opatření VZP ČR č. 14/2021 v souvislosti s onemocněním covid-19 způsobeným virem 
SARS-CoV-2. Toto opatření s účinností od 1. září 2021 upravuje problematiku antigenního testování 
a je určeno poskytovatelům zdravotních služeb a poskytovatelům sociálních služeb. Celé znění 
opatření naleznete ZDE. 

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mimoradne-opatreni-%E2%80%93-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021-do-odvolani.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-27-10-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-15-11-2021.pdf
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/MO-k-hl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-n%C4%9Bkter%C3%BDch-poskytovatel%C5%AF-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-do-ISIN.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-poskytovatel%C3%A9-ter%C3%A9nn%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-17.-5.-2021.pdf
https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_14_2021-ag-testovani-zdravotni-a-socialni-sluzby-aktualizace-v.pdf

