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Občané EU mají právo na volný pohyb v rámci Unie. Současně však stávající pandemie vedla v celé EU k různým omezením. S cílem
poskytnout občanům jasné informace a ulehčit jim život se členské státy dohodly, že zlepší vzájemnou koordinaci. Budou sdílet
nejnovější epidemiologické údaje s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí, které zveřejní mapu Evropy (včetně
údajů od států přidružených k Schengenu), jež bude každý týden aktualizována, a její barvy budou odrážet riziko v daném regionu.
Pokud cestujete ze „zeleného“ regionu, neuplatní se žádná omezení. Při cestě z „oranžového“ nebo „červeného“ regionu vás mohou
orgány členských států požádat, abyste se podrobili testu nebo podstoupili karanténu. Před zavedením takových opatření poskytnou
jednotlivé vlády jasné a včasné informace.

ZELENÁ
V období 14 dnů:
méně než 4 % pozitivních testů za předchozí týden
a méně než 25 případů na 100 000 osob.

ORANŽOVÁ
V období 14 dnů:
4 % nebo více pozitivních testů za předchozí týden,
ale méně než 50 případů na 100 000 osob,
NEBO
méně než 4 % pozitivních testů za předchozí týden,
ale mezi 25 a 150 případy na 100 000 osob.

ČERVENÁ
V období 14 dnů:
4 % nebo více pozitivních testů za předchozí týden
a 50 nebo více případů na 100 000 osob,
NEBO
více než 150 případů na 100 000 osob.

ŠEDÁ
Není dostatek informací pro posouzení daných kritérií, např.
na 100 000 osob je míra testování 300 nebo méně.

vám neměl být odepřen vstup.

√ Pokud je důvodem vaší cesty plnění nezbytných funkcí nebo potřeb, nebudete muset
karanténu podstoupit.

Kvůli přestupu na jiný vlak cestuji přes zemi EU, která je klasifikována jako
„červená“ zóna. Musím podstoupit karanténu?
Ne, jste tranzitní cestující.
Co se stane, pokud žiji v určité zemi EU, ale za studiem denně dojíždím do jiné
země?
Jako žák, student anebo osoba vykonávající odbornou praxi denně cestující do zahraničí
můžete ve vzdělávání pokračovat, aniž by bylo nutné podstoupit karanténu.

Co když potřebuji vycestovat do jiné země EU z důvodu důležité návštěvy u lékaře?
Pokud jste pacient s naléhavými zdravotními důvody, neměla by se na vás vztahovat žádná
omezení.

Co je třeba vědět při cestování během pandemie?
⚠ Pokud cestujete z jiné zóny, než je „zelená“, může od vás členský stát, kam přijíždíte, požadovat,
abyste podstoupili karanténu, a/nebo abyste se po příjezdu podrobili testu na koronavirus.

⚠ Díky interaktivnímu nástroji „Reopen EU“ se dozvíte, jaká opatření se týkají vaší
destinace.

⚠ Podle mapy zjistíte, jaká jsou rizika spojená s místem, kam cestujete.
⚠ V některých členských státech budete moci test po příjezdu nahradit testem
provedeným před odjezdem.

⚠ Při cestě do jiného členského státu bude možná nutné předložit formulář
pro vyhledávání cestujících.
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Mohu cestovat do jiné země EU, abych se zúčastnil(a) pohřbu jednoho
z prarodičů?
Ano. Jste osoba cestující z naléhavých rodinných nebo obchodních důvodů.
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√ Neměli byste být diskriminováni.
√ Všechna opatření omezující váš volný pohyb musí být přiměřená, ale v zásadě by
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kde máte bydliště.
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Jak jsou chráněna moje práva na volný pohyb při
cestování po EU během pandemie?
√ Ze „zelených“ regionů můžete cestovat bez jakýchkoli omezení.
√ Vždy se můžete vrátit do členského státu, jehož jste státním příslušníkem nebo

