Kdo má nárok na bezplatný PCR test?
Nárok mají:
a) osoby do dovršení 18 let věku,
b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro
kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb,
který provádí vyšetření, prokázat záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským
potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost
je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 s nedokončeným očkováním pokud
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření
neuplynula doba 14 dnů, nebo
ii) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o
provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé
dávky očkovací látky podle SPC, nebo
iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů; tuto
skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření,
prokázat,
d) osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným
podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že
uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát
o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny,
datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že
očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku
podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou
zdravotnickou organizací pro nouzové použití.

Jak často mohou tyto osoby na bezplatný test?
Pojištěnci uvedení v bodech a) – d) (tedy do 18ti let, s doloženou kontraindikací očkování,
s nedokončeným i dokončeným očkováním) se mohou nechat testovat PCR testem
pětkrát v kalendářním měsíci.
Plné znění mimořádného opatření MZ ČR naleznete zde:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradne-opatreni-testovaniobyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-22-11-2021.pdf
a jeho změnu platnou od 17.1.2022 zde:
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/01/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne18-11-2021-k-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-17-12022.pdf

