
PODMÍNKY 
pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO 

(byty v Praze A, Černý Most, Bouřilova HHIJ a byt v objektu MVE Bechyně) 
 
K ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a šíření onemocnění COVID-=>, způsobené novým koronavirem 
SARSCoV-G, případně jiného přenosného onemocnění mezi ubytovanými osobami, se stanovují tyto další 
podmínky pro ubytování osob v ubytovacích zařízení ve vlastnictví OS ECHO. 
 
S účinností od ,-. června 343, do odvolání lze ubytovat v ubytovacích zařízení ve vlastnictví OS ECHO (v 
bytech v Praze >, Černý Most, Bouřilova ==VW a v bytě v objektu MVE Bechyně) pouze za podmínky, že: 
 
a) zájemce o ubytování předloží ubytovateli národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění Covid-

=>, který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci 
subjektu, který potvrzení vydal, a u očkování uplynulo: 
• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně GG dní, 

ale ne více než >V dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
• od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně GG dní, 

ale ne více než > měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 
•  od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně =] dní, ale ne 

více než > měsíců, nebo 
 

b) zájemce o ubytování předloží ubytovateli potvrzení, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-
=>, uplynula u něho doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-G nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-G neuplynulo více než =`V dní, nebo 

 
c) zájemce o ubytování předloží ubytovateli potvrzení, že absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-G s negativním výsledkem, a =denní platnost tohoto vyšetření neskončí dříve než doba 
rezervovaného ubytování, nebo 

 
d) zájemce o ubytování předloží ubytovateli potvrzení, že absolvoval POC test na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-G s negativním výsledkem a platnost tohoto vyšetření v trvání =3 hodin od jeho provedení 
neskončí dříve než doba rezervovaného ubytování. 

 
Zájemce (všichni zájemci o ubytování) splní povinnost stanovenou v bodu a), b), c) nebo d) tím, že certifikát o 
provedeném očkování (bod a) nebo příslušné potvrzení (bod b, c, d) doručí ubytovateli nejpozději , (jeden) 
den před plánovaným termínem ubytování, elektronickou poštou - emailem na elektronickou adresu 
příslušného místopředsedy OS ECHO: 

Ubytování v bytech v Praze, Černý Most, Bouřilova ==VW: vrablec@os-echo.cz 
 
Ubytování v bytě v objektu MVE Bechyně: klusak@os-echo.cz 
 
Osobě, která předepsaným způsobem nedoručí ubytovateli dokumenty, uvedené v předchozí větě řádně a 
včas (min. den předem), nebude umožněno ubytování v bytě OS ECHO a tato osoba nesmí do bytu OS 
ECHO vstoupit! 

V Praze dne =W. c. GVG= 
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