
 

KDY TO UDĚLAT SEZNAM KROKŮ, KTERÉ MUSÍ ÚČASTNÍK HER UDĚLAT PŘED CESTOU DO ČÍNY

Přečtěte si Playbook verzi 2 a ujistěte se, že všemu rozumíte

Ujistěte se, že máte zdravotní pojištění, které zahrnuje i léčbu v souvislosti s onemocněním COVID-19

Zjistěte si adresu svého bydlení (Olympijská vesnice nebo některý z hotelů)

Potvrďte si s ČOV itinerář svého odletu

Připravte si seznam osob s kterými budete trávit čas při svém pobytu v Číně a předejte ho vašemu CLO

Zabalte si dostatečné množství respirátorů na celý svůj pobyt v Číně

Ujistěte se, že sebou budete mít veškerá dostupná lékařská osvědčení os vém zdravotním stavu, nejen v souvisloti s COVID-19 (v anglickém jazyce)- 

COVID PASSPORT

Obdržte svoji předvalidovanou kartu (PVC) od ČOV/svazu

Stáhněte si aplikaci "MY2022"do chytrého telefonu a zaregistrujte se do Beijing 2022 monitorovacího sysému sledování zdravotního stavu (HMS)

Jsem plně očkován/a, tj. 14 dní po druhé dávce 

Udržuji moje sociální kontakty striktně na minimum 14 dní před odletem do Číny

Nahraji svůj očkovací certifikát do aplikace pod HMS sekci (aplikace MY 2022)

3.

Denně po dobu 

14 dnů před 

odletem

Denně si měřím tělesnou teplotu, kontroluji případné příznaky nemoci Covid-19 a hodnoty zapisuji do HMS

Platí pro účastníky, kteří v minulosti prodělali onemocnění COVID-19

Pošli lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 organizačnímu výboru na email: phs_1@beijing2022.cn

Pošli vyplněný dokument "For Overseas Games-related Personnel Previously Infected with COVID-19" na stejný email

Počkej na potvrzení od organizačního výboru, že jsi schopen/schopna cestoval do Číny, dostal/a jsi zpět podepsaný a orazítkovaný formulář

Absolvuj všechny nezbytné testy související s nemocí COVID-19 pro potřeby cesty do Číny. O časech testů Tě bude informovat osoba z ČOV, 

nezapomeň kontrolovat svůj email.

První test nejdříve 96 hodin do odletu, druhý test 72 hodin s rozmezím 24 hodin mezi oběma testy. Časy testů se počítají vzhledem k poslednímu 

přímému letu do Pekingu. Jedná se o PCR testy.

Nahraj potřebné dokumenty včetně negativního certifikátu do https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ a získej Zelený zdravotní QR kód. Zelený QR kód 

uděluje čínská ambasáda v Praze na základě nahrání všech dokumentů na web nebo do aplikace. 

Udělej si snímek obrazovky se zeleným QR kódem pro prokázání se na letišti

Odbav se pro svůj let a zapamatuj si číslo sedadla

Vyplň a stáhni si QR kód pro celní zdravotní prohlášení na https://health.customsapp.com/healthweb/home/pages/index/index.html 

Udělej si snímek obrazovky s celním QR kódem pro prokázání se na letišti při odbavení na přímý let do Číny

CO DĚLAT PŘED ODLETEM NA ZOH PEKING 2022 - HARMONOGRAM ÚKOLŮ

4.
96 hodin do 

odletu

5.

Po obdržení 

negativních 

výsledků testů

6.
Během 24 hodin 

do odletu

Před odletem1.

Nejpozději 14 

dnů před 

odletem

2.

Nejpozději 8 dní 

před odletem
3a. 


