Screeningové testování a návrat ze zahraničí
Screeningové testování se netýká studentů Vyšších odborných škol. Je ale nutné sdělit pobyt v cizině
v předchozích 14 dnech:

Návrat ze zahraničí
Studenti nahlásí do 31. 8. 2021 na email capek@oakv.cz, zda v době od 18. 8. do 31. 8. 2021 pobývali
v zahraničí a kde. Podle aktuálního seznamu Ministerstva zahraničí bude žák, student vpuštěn do školy
(netýká se očkovaných a osob s prodělaným covid-19 onemocněním).
Pokud se student vrátil ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být
vpuštěn do školy ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat
respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR.
V případě, že se vrátil ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem
nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí student podrobit samoizolaci a do
výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy.

Přehled zemí a území dle míry rizika s účinností ke dni 26. 8. 2021:
S nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená barva)
Albánie, Austrálie, Bosna a Hercegovina, Hongkong, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Katar, Korejská
republika, Macao, Maďarsko, Nový Zéland, Polsko, Rumunsko, Saúdská Arábie, Singapurská republika,
Slovensko, Srbsko, Sultanát Brunej, Tchaj-wan, Vatikán
Se středním rizikem nákazy COVID-19 (oranžová barva)
Finsko, Chorvatsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Slovinsko,
Německo, Madeira
S vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva)
Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Litva, Monako,
Portugalsko (včetně Azorských ostrovů), San Marino, Řecko, Španělsko (včetně Kanárských ostrovů),
Švédsko, Švýcarsko
S velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva)
Kypr, Baleárské ostrovy
a všechny ostatní státy světa, které nejsou uvedeny v kategorii výše či níže.
S extrémním rizikem nákazy COVID-19 (černá barva)
Brazílie, Kolumbie, Mosambik, Nepál, Paraguay, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba)

