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Covid-19 measures: 

All persons present must not show any clinical signs of COVID-19 and must 
provide proof of:

1. a negative RT-PCR for SARS-CoV-2 taken no more than 72 hours ago; 

or 
2. a POC test showing negative results for the SARS-CoV-2 antigen taken no 
more than 24 hours ago;  
or

3. having undergone COVID-19 vaccination by presenting their national 
certificate of performed or completed vaccination showing that:


(i) at least 14 days have passed since receiving a second dose of the 
vaccine if they have received a two-dose vaccine according to the 
Summary of Product Characteristics (hereinafter !SPC”); or

(ii) at least 14 days have passed since receiving a single dose of the 
vaccine if they were administered a single-dose vaccine according to the 
SPC,


Note: a national certificate of performed vaccination is a certificate issued in 
the official language of a Member State of the European Union or in English 
by an authorized body operating in the Czech Republic or in another Member 
State of the European Union, a sample certificate can be found in the list of 
recognized national certificates on the website of the Ministry of Health of the 
Czech Republic, the certificate must contain information concerning the 
person vaccinated, the type of vaccine administered, the date of 
administration of the vaccine and the identification of the body that issued the 
certificate; a national certificate of vaccination is also a certificate of 
vaccination issued in accordance with the EU Digital COVID Certificate 
Regulation;

or 
4. having had COVID-19, with the necessary self-isolation period specified in 
the applicable Ministry of Health emergency measure having passed, and with 
no more than 180 days having passed since the first positive POC antigen 
test for SARSCoV-2 or RT-PCR test for SARS-CoV-2, the COVID-19 case 
must be laboratory-confirmed.


Please have your COVID-related documentation ready upon entry to the 
building (either on paper or on your phone).


Without the required COVID-related documentation, you will not be 
allowed to attend the conference. 
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Bezpečnostní opatření: 

Účastník konference nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a musí 
předložit dokument, že:

1. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


2. absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


3. byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 
provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u 
očkování uplynulo:


i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní, za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné 
potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém 
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském 
státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních 
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, 
které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání 
vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o 
provedeném očkování se dále považuje certifikát oočkování vydávaný podle nařízení 
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;

za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané 
alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi 
ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu 
nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou 
schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je 
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje 
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci 
subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým 
přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo


4) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něho doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Dokument prokazující vaši bezinfekčnost (v listinné podobě nebo v mobilním
telefonu) mějte prosím připravený při vstupu do budovy.)

Bez prokázání bezinfekčnosti nebude účast na konferenci umožněna.
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