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Změny v protiepidemických opatření platné od 1. července 2021
Povinnost nosit venku respirátor zůstane nově jen na větších hromadných akcích a pro restaurace již neplatí omezení provozní doby. Ke stažení jsou již aplikace
Tečka a čTečka

Uvolnění opatření od 1. července 2021
Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Na území ČR s výjimkou území Prahy a Karvinska již není povinné nošení respirátorů na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech a ve
vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb.
Respirátory zůstávají nadále povinné ve vnitřních prostorách a na venkovních hromadných akcích, kde je více než 30 lidí, s výjimkou dětských táborů.
Provoz zařízení stravovacích služeb
Povoluje se provoz zařízení stravovacích služeb mezi 23:00 a 6:00 hodinou a možnost konzumace občerstvení v prostorách hlediště a sálu. I v tomto případě platí
výjimka pro Prahu a Karvinsko.
V restauracích je povolena živá hudba.
Kulturní a sportovní akce, kongresy a vzdělávací akce
Povolená je účast až 5000 lidí venku nebo 2000 lidí uvnitř.
Povinné testování v zaměstnání
Ve firmách končí povinné testování a nošení respirátoru (s výjimkou společných prostor).

Validační aplikace Tečka a čTečka
Od 1. července 2021 budou státy Evropské unie a Srbsko přijímat Covid Pas (Digital Green Certificate, Digitální COVID certifikát, nebo také Certifikát či Digitální
zelený certifikát) jako prokázání o absolvování očkování proti covid-19.
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Zároveň se také připravuje využití Covid Pasu v rámci ČR k prokazování splnění pravidel O-N-T, např. pro vstup do provozoven služeb.
Principem jsou dvě aplikace - jedna obsahující QR kód (z certifikátu) a druhá, která kód přečte a ukáže, jestli jsou očkování či test na covid-19 provedeny
v požadovaném intervalu - buď dle pravidel přeshraničního pohybu, nebo v rámci vstupu do prodejen, provozoven, na kulturní či sportovní akce apod.
Tečka
Aplikace je dostupná na pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android:

Aplikace, ve které se zobrazuje QR kód vybavený digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání. Tečka aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla
a podpisové certifikáty států EU, přibližně každých 24 hodin.
Do Tečky lze nahrát více certifikátů (např. členů rodiny), a to tím, že daný certifikát stáhnete na: ocko.uzis.cz nebo můžete naskenovat QR kód z certifikátu, který už
máte stažený. Platnost certifikátu staženého v Tečce půjde ověřit i bez přístupu k internetu.
Obrázkový návod, jak aplikaci Tečka používat, najdete na: ockodoc.mzcr.cz.
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čTečka
Aplikace je dostupná pro mobilní telefony s operačními systémy iOS a Android:

Aplikace umí přečíst QR kód z aplikace Tečka i z papírového certifikátu nebo certifikátu staženého např. v mobilním telefonu. QR kód je vybaven digitálním
podpisem, který ho chrání proti padělání. Při kontrole certifikátu se QR kód naskenuje pomocí fotoaparátu telefonu, a tím se ověří podpis - displej telefonu se rozsvítí
zeleně, pokud je certifikát platný a červeně, pokud je neplatný. V detailu certifikátu bude vidět jméno osoby, datum narození, platnost certifikátu a jakou
vakcínou bylo očkování provedeno.
Obrázkový návod, jak aplikaci čTečka používat, najdete na: ockodoc.mzcr.cz

Kompletní výsledky jednání vlády ze dne 28. června naleznete na webu Vlády ČR.
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