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Vážený pane primáři,
reaguji na Vaši žádost ze dne 4. května 2021 ve věci schválení konání odborné edukační
akce pro lékaře - oftalmology.
K Vašemu podání mi dovolte sdělit, že na základě mimořádného opatření ze dne
14. května 2021, č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN, bodu 3. se „omezují kongresy,
vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální přípustný počet
přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň
celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.)
nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se
dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, s tím, že a) všechny přítomné osoby prokáží,
že splňují podmínky stanovené v bodu 1/18, a použijí po celou dobu konání akce,
nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání
ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, b) všichni účastníci jsou usazeni,
nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze
společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno
neobsazené sedadlo. “
Z výše uvedeného vyplývá, že kongres je v současnosti možno za podmínek daných
mimořádným opatřením konat. Zároveň doporučuji sledovat mimořádná opatření vydaná
Ministerstvem zdravotnictví na webu www.mzcr.cz. která reagují na aktuální vývoj
epidemiologické situace v ČR.
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