
UPDATE 20.1.2022

PŘÍPADY ZOTAVENÍ Z ONEMOCNĚNÍ COVID-19 V TERMÍNU MÉNĚ NEŽ 30 DNÍ PŘED ODLETEM (PLATÍ PRO SPORTOVCE A DOPROVODY)
Tyto informace se týkají nové procedury prokazování zotavení z onemocnění COVID-19, které proběhlo méně než 30 dní před odletem. 

Účastník her 5 dní do odletu •  Podstup první (1.) PCR test po zotavení (120 hodin do odletu) = TEST 1

Účastník her 4 dny do odletu •  Podstup druhý (2.) PCR test po zotavení (96 hodin do odletu) = TEST 2

•  Dostaneš výsledky testů 1 a 2 (viz výše)

•  Obstarej si Certifikát o zotavení (pozn. ke stáhnutí na ocko.uzis.cz, nicméně nevíme v jakých termínech ho MZ vkládá)

•  Pošli následující dokumenty na adresu phs_9@beijing2022.cn (3 dny do odletu!)

1) Formulář "Form for Overseas Games-related Personnel Previously Infected with COVID-19"

2) Certifikát o zotavení

3) 2x testy (120 a 96 hodin do odletu) s negativním výsledkem

Beijing 2022 •  Beijing 2022 potvrdí přijetí dokumentů ještě týž den emailem

Účastník her •  Podstup třetí (3.) PCR test předodletový (72 hodin do odletu) = TEST 3 (certifikovaná laboratoř - pro ČOT SPADIA)

Účastník her •  Dostaneš výsledek testu 3

Beijing 2022 •  Beijing 2022 potvrdí a pošle orazítkovaný formulář na email účastníkovi

•  Nahraj potvrzený a orazítkovaný formulář od Beijing2022 a TEST 3 (72 hodin) do HDC pro získání Green QR kódu od čínské ambasády

•  Podstup čtvrtý (4.) PCR test předodletový (48 hodin do odletu) = TEST 4 (druhý předodletový test)

Účastník her 1 den do odletu
•  Dostaneš výsledek testu 4 - nahraj ho do aplikace Health Monitoring systém - tam, kde zapisuješ svůj denní zdravotní stav                                                                                                                                    

(v aplikaci My2022 nebo web https://hms.beijing2022.cn/login)

Účastník her v den odletu •  Absolvuješ TEST 5 - před odletový lest pod hlavičkou ČOV jako všichni členové ČOT

Pro plánování testování kontaktujte Kateřinu Novákovou - novakova@olympic.cz

POZN:
Absolvujte veškeré testování ve SPADII - oficiální laboratoři. Nastavení citlivosti výsledků testů je stejné jako v Pekingu. Jiné laboratoře mohou mít nastavení 
citlivosti menší.
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