
N A Ř Í Z E N Í 
jednatele společnosti REXON SECURITY plus s.r.o. 

     V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 47828/2020-
16MIN/KAN ze dne 1. března 2021, kterým se nařizuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím 
alespoň 50 osob, aby neumožnily svým zaměstnancům vstup od 15. března 2021 na 
pracoviště, pokud  nepodstoupili v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-
CoV-2, POC antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo na pracovišti 
zaměstnavatele preventivní test na stanovenou přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
prostřednictvím testu poskytnutého jim zaměstnavatelem, nepodléhají-li zákonné výjimce, 

nařizuji 

testování 1x týdně (tedy každý 4 –7. den) ne dříve než po 3 dnech, ne později 7 dnů! 

Na pracovišti ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE – Liberec, kam mohou zaměstnanci 
REXON SECURITY plus s.r.o. bez objednání každý den od 9:00 do 9:30 hodin na 
adrese Palachova 504/7, Liberec. Od 8.3.2021 do odvolání. Testování je povinné. 

https://cck-liberec.cz/otvirame-nove-odberove-misto-v-centru-liberce/ 

Zde bude provedeno testování zajišťované zaměstnavatelem.  

Zaměstnanci působící na odloučených pracovištích nebo vzdáleni bydlištěm si zajistí ve stejné 
časové frekvenci (tedy nejpozději každý 7. den) bezplatné testování na odběrovém pracovišti 
pro testování covid-19 dle vlastního výběru. 

V obou případech je nutné provést testování s předstihem, tak, aby každý mohl do služby 
nastoupit dle stanoveného pracovního harmonogramu. (Rozpisu služeb) s platným testem. 

Výjimku z testování mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-
19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 

Při negativním výsledku zaměstnanec nastoupí na pracoviště, při pozitivním, vyrozumí 
bezodkladně zaměstnavatele a dále koná podle pokynů lékaře (je-li přítomen) nebo 
nadřízeného. Telefonicky informujte svého lékaře. 

Nedostavení se k předepsanému testu v uvedený časový interval, nebo vědomý výkon práce 
s pozitivním nálezem, je sankcionováno státem pokutou do výše 50 tisíc Kč. 

 

 V Liberci dne: 03.03.2021 

                                                                       …………………………….. 

                                                                        jednatel Josef Holický 

Pro uznání testu zaměstnavatelem je každý povinen na testovacím místě 
požádat o vyrozumění na svůj telefon cestou SMS a současně na E-mail 
covid@rexon.cz !!! A to bez ohledu, u koho budete testováni (např. přímo 
na pracovišti u firmy kde pracujete). 


