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Cham, 10.02.2021 
 
Pendleři: dovoleny pouze cesty přímo do práce a zpět  
Pro firmy platí rozšířená koncepce testování  

 
V okrese Cham vstoupila ve čtvrtek (11. února 2021) v platnost nová pravidla jak pro osoby, 
překračující hranice a pendlery, tak i pro podniky. Osoby z vysoce nakažlivých oblastí jako je ČR mají 
povolenu jen nejkratší přímou cestu do místa zaměstnání, studia nebo vyučování v okrese Cham. 
Bezprostředně po ukončení prácovní směny nebo vyučování musí okres Cham na co nejkratší přímé 
cestě opustit. 
 

Přeshraniční dojíždějící mohou během svého pobytu v okrese Cham pobývat mimo prostory pracoviště, 

školicího zařízení nebo školy či univerzity, pouze pokud je tento pobyt nezbytně nutný v rámci práce, 

studia nebo výuky nebo slouží-li k provedení koronavirového testu.  

 

Osoby s bydlištěm v okrese Cham, které pracují v oblasti s vysokým výskytem infekce (pendleři), jsou po 

každém vstupu do okresu Cham povinni jet přímo domů. Byt smí opustit pouze z naléhavých důvodů 

resp. během nočního zákazu vycházení pouze ze závažných a nevyvratitelných důvodů. 

 
Nařízení pro podniky 
 
Firmy, které pravidelně zaměstnávají více než 5 lidí současně s bydlištěm v oblasti s vysokou infekcí, 

jsou povinny vypracovat koncepci ochrany a hygieny společnosti, pokud již není zavedena. Koncept 

ochrany a hygieny musí obsahovat zejména specifikace týkající se minimální vzdálenosti mezi 

zaměstnanci, povinnosti nosit roušky a práce, pokud možno ve stálých pracovních skupinách. 

 
Součástí koncepce ochrany a hygieny musí být také koncepce testování všech zaměstnanců (nejen 

pendlerů). Testy se provádějí dobrovolně alespoň jednou za kalendářní týden. Firmy, v nichž pracují 

pendleři, musí jménem okresního úřadu Cham převzít a kontrolovat důkazy testování, vyžadované 

nařízením o vstupu do země. 

  

Podrobnosti obsahuje „Obecná vyhláška okresního úřadu Cham pro boj proti koronovirovým infekcím 

SARS-CoV-2 v příhraniční oblasti do České republiky“. Obecná vyhláška je zveřejněna v úředním 

věstníku okresu Cham 10. února 2021 https://www.landkreis-cham.de/media/34522/nr_08_vom_10-02-

2021.pdf  
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