Předmět: Vysvětlení a interpretační prohlášení k zavedení dalších nezbytných
opatření v boji proti šíření nemoci COVID-19 na regionálním území Sardinie, k
vyhlášce č. 43 ze dne 11. září 2020.

V souvislosti s některými články v nařízení č. 43 ze dne 11.9.2020, bylo obdrženo několik žádostí o
výkladová vysvětlení, které jsou vyhotoveny prostřednictvím tohoto dokumentu.
Je důležité nejprve zdůraznit, že vyhláška je primárně zaměřena k prevenci epidemiologického šíření
Covid-19 v době, kdy se křivka nákazy a indexu přenositelnosti (Rt) zvýšili natolik, že je potřeba učinit
kroky, které znovu nastolí rovnováhu mezi potřebou maximální ochrany zdraví a motivy ekonomickoproduktivního systému, cestovního ruchu a lidských práv.
Z tohoto pohledu, i když nejsou zavedena žádná opatření plánovaná na vnitrostátní úrovni pro ty,
kteří cestují z důvodů pracovních či zdravotních, nebo při výkonu nezbytných činností, považujeme za
nezbytné, zavést vyšší úroveň kontroly pro ty, kteří mají v úmyslu vstoupit na ostrov pro rekreační
nebo turistické účely.
Vzhledem k tomu, že z epidemiologických analýz provedených pro rekonstrukci trasování nákazy
vyšlo najevo, že nová vlna šířící virus na Sardinii byla přímo spojena s turistickými toky, bylo nezbytné
zachování obvyklých opatření jako dodržování rozestupů, použití roušek, dezinfekce rukou
hydroalkoholickými roztoky atd. – a navíc zajistit vstupní "filtr", který žádným způsobem neomezuje
volný pohyb lidí, ale umožňuje širokospektrální screening pozitivních subjektů asymptomatických
nebo paucisymptomatických, což umožňuje jejich okamžitou identifikaci pro daný účel uplatňování
zdravotních protokolů používaných v celé zemi.
V současné době v Itálii a ve světě člověk pozitivní na Covid-19 nejenže nemůže nastoupit na loď či do
letadla, ale nemůže se ani volně pohybovat po celém národním území. Vyhláška proto nezavádí
žádná další omezení ústavně garantovaných lidských práv, ale klade důraz na úroveň zdravotní
prevence, což umožňuje přesnější detekci subjektů potenciálně šířících virus. Čím je uspokojen
prvotní a zjevný zájem veřejnosti na zastavení šíření Covid-19.
Jak již bylo vyhlášeno v článku 10 nařízení stanovuje, že cestující, kteří mají v úmyslu vstoupit na
regionální území, s výjimkou výslovně vyjmutých kategorií podle následujícího čl. 12, jsou vyzváni,
aby při nalodění alternativně předložili:
a) výsledek testu na Covid-19 - sérologický (IgG a IgM) nebo molekulární (RNA) nebo rychlý antigenní
- provedený nejpozději 48 hodin před odletem s negativním výsledkem;
b) potvrzení o podsoupení testu v rámci online registračních postupů v čl. 1 vyhlášky, sloužící jako
čestné prohlášení pro účinky uvedené v prezidentském dekretu č. 445/2000, prokazující, že
podstoupili, do 48 hodin před vstupem na regionální území na sérologický, molekulární nebo
antigenní test, jehož výsledek byl negativní.
Za tímto účelem je třeba připomenout, že nyní existují v celé zemi a v Evropě stovky veřejných a
soukromých přidružených struktur, které provádějí rychle e bez jakýchkoli komplikací testy v souladu
s ustanoveními vyhlášky.

Pokud cestující nebyli schopni podstoupit test před nástupem a příjezdem do regionu bez výše
zmíněných certifikací musí se během následujících 48 hodin, chovat podle následujících modalit:
a) okamžitým oznámením jejich příjezdu příslušnému zdravotnickému orgánu, podrobit se testu
a až do obdržení výsledku, zůstat v domácí izolaci, která se zruší pouze negativním výsledkem
testu
b) podrobit se testu přímo na odběrových stanicích pro tyto účely zřízených v přístavech a na
letištích příjezdu
c) provedením zkoušky v akreditovaných zařízeních nebo odběrových místech uvedených v
ve zdravotní vyhlášce č. 666 ze dne 3. 9. 2020 (k dispozici na odkazu
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_422_20200804092506.pdf) a nahlásit
výsledek hygienické stanici
d) provedení sérologického testu, také kvalitativního, v cílovém zařízení, jehož výsledek je
certifikován kvalifikovaným lékařem a předán generálnímu management odboru hygieny a
zdraví regionu Sardinie
Náklady vynaložené na provedení příslušných testů budou hrazeny krajem
autonomní Sardinie po předložení pravidelného dokladu podle podmínek e
modality definované usnesením krajské rady, které bude k dispozici na webových stránkách
www.regione.sardegna.it. (testy provedená na území regionu Sardinie)
Rozumí se, že podle článku 12 téhož nařízení jsou z této povinnosti vyloučeni:
a) osoby cestující na lodích a letadlech z prokázaných pracovních nebo zdravotních důvodů;
b) posádky dopravních prostředků;
c) osoby patřící k ústavním orgánům nebo osoby podílející se na základních veřejných
službách při výkonu svých příslušných funkcí (zdravotnictví, vymáhání práva, ozbrojené síly);
d) osoby, které lze klasifikovat ve všech ostatních případech stanovených v čl. 6 odst. 6 a 7
nařízení předsedy vlády 7. Srpna 2020, v souladu s ustanovením odstavce 3 článku 1 nařízení
vlády č. 7. Září 2020.
Z žádosti jsou také vyloučeny děti mladší 10 let a osoby, které se na Sardinii nezdrží déle
než 48 hodin
Konečně slovo v článku 11 nařízení je pouhým překlepem - jak lze vyvodit z systematického
čtení textu - místo „vylodění“ bylo upraveno slovo „nalodění“.
Proto je období správně vykládáno v tom smyslu, že „Letecké společnosti, úřad pro systém
Sardinského moře, námořní ředitelství, přístavní orgány a správci přístavů, jsou povini ověřit,
že cestující v době vylodění mají osvědčení uvedené v čl. 1,… “.

