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Příloha 16 – Postup při ukončování karantény 

Úvodní karanténa v trvání 14 dní je na zahraniční pracovníky uvalena po překročení státní hranice určeným 

praktickým lékařem (viz příloha č. 6). Skutečná (upravená
1
) délka úvodní karantény se upravuje tak, aby 

termín 14 dní byl dodržen pro celou tzv. širší skupinu – viz schéma dole na stránce. 

Zahraniční pracovníci jsou předem informováni o podmínkách nouzového stavu a s aktualizovanými údaji 
o vládních nařízeních, vč. podmínek úvodní karantény, předanými ve formě letáčku – příloha č. 5 – určeným 
průvodcem Unipetrolu – příloha č. 3 – na hranicích (u skupin nad 10 osob), ev. při příjezdu do ubytovny 
v oblasti Most – Litvínov (u příjezdů jednotlivců a malých skupin). 

Pokud během upravené karanténní lhůty nedojde k výskytu onemocnění (nebo k podezření
2
) COVID-19 ve 

skupině, která společně přejela státní hranici (skupina A), může dojít k ukončení úvodní karantény této 
skupiny. Skutečné ukončení úvodní karantény nastane za splnění několika podmínek: 

 Onemocnění nebo podezření COVID-19 se nevyskytlo ani u ostatních ubytovaných v tomtéž 
ubytovacím zařízení (skupina B). 

 Onemocnění nebo podezření COVID-19 se nevyskytlo ani u ostatních, kteří spolu cestovali 
do/z pracoviště (skupina C). 

 Onemocnění nebo podezření COVID-19 se nevyskytlo ani u ostatních, kteří spolu pracovali na 
stejném pracovišti (skupina D). 

 Každý jedinec ze širší skupiny (A+B+C+D) bude mít negativní výsledky laboratorních vyšetření 
(testy NAAT – jako je RT-PCR). 

 Určený praktický lékař ukončí karanténu. 

 

Širší skupina: 

Skupina A1
Překročení hranice 1

Skupina C1
Cestování do/z práce

Skupina D1
Společně na pracovišti

Skupina B1
Společné ubytování 1

Skupina A2
Překročení hranice 2

Skupina C2
Cestování do/z práce

Skupina B2
Společné ubytování 2 atd., atd.

 

                                                      
1
 Upravená karanténní lhůta – v této souvislosti se jedná o 14 dní od vstupu posledního člena skupiny, která spolu překročila 

hranic, bydlí spolu, cestuje spolu do/z práce a pracuje na stejném pracovišti 

2
 Podezření – v této souvislosti je význam: výskyt příznaků nemoci COVID-19, který nebyl uzavřen negativním laboratorním 

výsledkem. 


