Epidemická opatření platná v rámci XXIII. sympozia klinické farmacie René
Macha (dále jen SKFRM)
1. Prezenční účast je umožněna pouze osobám, které nevykazují symptomy onemocnění
covid -19 a zároveň splňují alespoň jednu s níže uvedených podmínek:
a. Osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným
podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU covid, za podmínky,
že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu.
b. Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
c. Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o:
i. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci,
ii. osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud a) od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu
údajů o přípravku (dále jen „SmPC“) ke dni prokazování této skutečnosti
neuplynula doba 14 dnů, nebo b) v případě dvoudávkového schématu
podle SmPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od
aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této
skutečnosti neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé
dávky očkovací látky podle SmPC, nebo c) od aplikace druhé dávky očkovací
látky v případě dvoudávkového schématu podle SmPC ke dni prokazování
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba
14 dnů.
2. Osoby jsou povinny nosit po celou dobu konání SKFRM ochranu dýchacích cest (respirátor
FFP-2 či obdobnou ochranu dýchacích cest), s výjimkou:
a. přednášejících a předsedajících jednotlivých bloků programu v průběhu daného
bloku,
b. konzumace občerstvení při současném dodržení vzdálenosti 1,5 metru mezi
účastníky (s výjimkou účastníků sedících u jednoho stolu).
3. Osoby účastnící se SKFRM používají v maximální možné míře dezinfekci rukou,
kterou zajišťuje pořadatel.
4. Pořadatel zajistí dostatečnou dezinfekci často používaných ploch a předmětů (madla, kliky,
stoly k občerstvení atd.) a maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným
venkovním vzduchem.
5. Pořadatel zajistí kontrolu a dodržování výše uvedených protiepidemických opatření.

