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Povinné testování zaměstnanců na Covid-19  

 
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví smí LIBERTY Ostrava od  
12. března 2021 umožnit svým zaměstnancům přítomnost na pracovišti, jen pokud podstou-
pili v posledních 7 dnech  test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 
 

 
         Povinnost testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří  

         - vykonávají práci mimo pracoviště zaměstnavatele (z domova) 
         - v posledních 90 dnech prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19  

         - absolvují test v době od 6.-11.3.2021 na jiném odběrovém místě 
          

         Testování musí ze zákona proběhnout v pracovní době. 
 

 
 

Časté dotazy a odpovědi 
 
 
 

• Mám svůj negativní test, můžu se jim prokázat?  
          Ano, ale musí to být negativní výsledek z doby 6.-11.3. a musí se doložit na testovacím 
 místě. 
 

• Mám ve dnech testování volno, např. D? 
          Po příchodu na směnu toto budou řešit individuálně vedoucí zaměstnanci.  
 

• Zvládnou se všichni zaměstnanci otestovat v rámci své směny?  
          Ze zákona musí testování proběhnout v pracovní době.  

 

• Nechci se nechat testovat?  
          Půjde o překážku na straně zaměstnance, zaměstnanec nebude  
 vpuštěn do podniku a nepoběží mu plat.  
 

• Mám problém s formou testu stěru z nosu, jak dál? 
          Musí se doložit lékařské potvrzení. Stěr bude z přední části nosu, ne z nosohltanu. 

 

• Jak má postupovat ten, kdo prodělal Covid 19 v posledních 90 dnech?  
          Doložit lékařskou zprávou na testovacím místě. 

 

• Jsem po nemoci Covid-19 v 90 dnech, ale chci se nechat otestovat? 
          Je možno se otestovat. 

 

• Dostanu písemné potvrzení o tom že jsem negativní?  
          Písemná potvrzení se nebudou vydávat. O výsledku budou informování jen ti  
 zaměstnanci, kteří budou pozitivní.       
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