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Příloha V k OWP - Další pravidla pro přepravu v souvislosti s COVID 19  

 

V souvislosti se vstupem v platnost Nařízení Rady ministrů ze dne 19. června 2020 o zavedení určitých 

omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s výskytem epidemie a s ohledem na bezpečnostní postupy 

vytvořené na základě pokynů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) a Evropského střediska 

pro prevenci  

a kontrolu nemocí (ECDC) v souvislosti s pandemií viru SARS - COV-2, do odvolání. Dopravce zavádí 

následující další povinnosti a pravidla definující chování Cestujícího před letem a během letecké 

dopravy: 

§ 1 

Před letem  

 

1. Cestující je povinen před odletem vyplnit a poskytnout agentovi pozemního odbavení na letišti 

prohlášení o aktuálním zdravotním stavu, na jehož základě obdrží cestující palubní vstupenku 

(boarding) oprávňující nastoupit do letadla dopravce. Formulář prohlášení o zdravotním stavu je 

uveden v části A této přílohy.  

2. Nepředložení prohlášení o aktuálním zdravotním stavu bude mít za následek odmítnutí přepravy. 

 

§ 2 

Na palubě  

 

1. Cestující starší 6 let jsou povinni nosit rouškuzakrývající nos  

a ústa, a na letech do a z Polska, tato povinnost se vztahuje na cestující starší 4 let.  

2. Kromě výše uvedené povinnosti se cestujícím doporučuje: 

 

a) dodržujte pravidla hygieny - dezinfekcí rukou vhodnou tekutinou, pravidla ochrany při kašli 

a kýchání a vyhýbáním se blízkému kontaktu s jinými lidmi; 

b) udržujte odstup od ostatních cestujících, zejména při nastupování a vystupování z letadla; 

c) omezení pohybu na palubě; 

d) vyhověli doporučením zaměstnanců paluby. 

 

3. Před vystoupením je každý cestující povinen vyplnit Formulář lokalizace cestujícího rozdávaný 

palubním personálem, který bude předán místním hygienickým orgánům a bude použit pro 

případný budoucí kontakt s vámi. Formulář lokalizace cestujícího je uveden v části B této přílohy.  

4. Nesplnění povinnosti uvedené v bodě 3 může mít za následek následky uvedené v § 10 OWP.  

 

 

 

 

§ 3 

 

Pravidla pro přepravu cestujících, kteří prošli COVID -19 
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Cestující, kteří prošli infekci COVID -19 mohou cestovat po ukončení doby izolace, ke které dochází:  

1) po 3 dnech bez horečky a bez příznaků infekce dýchacího systému, nejdříve však po 13 dnech 

ode dne výskytu příznaků - v případě pacienta  

s klinickými příznaky, 

nebo 

2) po 10 dnech od data prvního pozitivního výsledku diagnostického testu  

na SARS-CoV-2 - v případě pacienta bez klinických příznaků,  

 

nebo 

 

3) ve zvláštních situacích dochází k ukončení izolace u osoby, která měla pozitivní výsledek 

diagnostického testu SARS-CoV-2, po získání negativního výsledku tohoto testu dvakrát ze 

vzorků odebraných v intervalech nejméně 24 hodin, bez ohledu na počet dní, které uplynuly 

od posledního pozitivního diagnostického výsledku  

na SARS-CoV-2 a typu klinických příznaků. 

Výše uvedená pravidla byla zavedena na základě a v souladu s předpisy Nařízení ministra zdravotnictví 

ze dne 1. září 2020, kterým se mění nařízení o infekčních nemocech, které vede k povinnosti 

hospitalizace, izolace nebo izolace v domácích podmínkách, a povinnosti karantény nebo 

epidemiologického dozoru(Dz. U. 2020 položka 1506).  

 

§ 3 

 

Těmito pravidly a povinnostmi nejsou dotčena ostatní ustanovení ICA.  

 

ČÁST A -  prohlášení o zdravotním stavu 

ČÁST B - Formulář lokalizace cestujícího 


