
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 5. března 2021 č. 249 

 
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice 

Plzeňského kraje 
 
Vláda 
 
I. vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat: 
1. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti 

viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů, 
2. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti 

viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou 
péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb 
poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, 

3. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti 
viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb 
poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních 
služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo 
domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací 
služby v pobytové formě, poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře 
nebo chráněného bydlení, poskytovatelů sociálních služeb poskytujících osobní asistenci 
a poskytovatelům pečovatelské služby, 

4. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo 
jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, 

5. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli 
zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center, 

6. mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních 
testů do Informačního systému infekčních nemocí, 

7. změnu mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-
16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem 
nebo státním nebo národním podnikem, 

jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto unesení; 
 
II. vydává předběžný souhlas se záměrem Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje vydat 
mimořádné opatření, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje 
a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné 
provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem, jehož návrh je uveden 
v příloze tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


