
 

COVID POKYNY K TÁBORU 
(verze 2 – 10. 7. 2021) 

Podmínkou účasti na táboře je splnění jedné z následujících podmínek: 

 

A) NEGATIVNÍ RT-PCR TEST NA COVID 

• odběr vzorku nesmí být proveden dříve než 26. 7. 2021 a zároveň tak, aby Vám 

přišly výsledky (trvá to až 48 hodin) do začátku tábora 

• odběr musí být proveden v odběrovém místě na území ČR 

nebo 

B) OČKOVÁNÍ PROTI COVIDu 

• i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní – druhá 

dávka nesmí být podána později než 17. 7. 2021 

• ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

uplynulo nejméně 14 dní – dávka nesmí být podána později než 17. 7. 2021 

nebo 

C) PRODĚLÁNÍ NEMOCI COVID-19 

• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba 

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT 

PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 

• limit 180 dní nesmí uplynout před koncem tábora 

• v certifikátu v kolonce „platný do“ nesmí být dřívější datum než 14. 8. 2021 

 

 

 

Potvrzení o jedné z výše uvedených podmínek musí mít podobu „EU 

DIGITAL COVID CERTIFICATE“ (jeho vzor je dále v tomto 

dokumentu) se strojově čitelným QR kódem. Odevzdávat ho budete 

v tištěné podobě při příjezdu na tábor. 

 

JINÉ FORMY POTVRZENÍ NEBUDOU UZNÁVÁNY!!! 

EU DIGITAL COVID CERTIFICATE o PCR testu, o očkování nebo o prodělání nemoci je 

možné zdarma stáhnout z portálu ocko.uzis.cz.  

 



 

Ačkoliv to na první podhled nevypadá, tak tento portál lze využít i v případě, že dítě není 

očkované! 

 

Děti, které mají občanský průkaz, mohou pro vstup do portálu využít rodné číslo a číslo 

občanského průkazu a následného kódu z SMS. 

 

Děti, které nemají občanský průkaz, se do systému dostanou pomocí data narození a 

telefonního čísla a emailu, které jste zadali při registraci na testovacím/očkovacím místě. 

A následný SMS kód. 

 

Některé laboratoře výsledky na tento portál nenahrávají, ale certifikát posílají rovnou mailem 

nebo tisknou přímo v místě odběru (může být zpoplatněno). V tento moment je potřeba ověřit, 

zda má certifikát skutečně požadovanou podobu (viz níže). 

  



 

VZORY CERTIFIKÁTŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


