11. ročník Mladoboleslavského poháru - 29.1.2022

COVID-19 pravidla pro vstup do haly a pohyb po ní
Při vstupu do haly proběhne kontrola bezinfekčnosti na covid-19 naskenováním QR kódu v aplikaci čTečka,
případně předložením negativního výsledku PCR testu (pouze u osob, u kterých se PCR test připouští). Kontrola
se týká všech vstupujících osob (souhrnně „účastníci závodů“).
Účastník závodů, který vyhoví pravidlům pro vstup, bude na zápěstí nalepena identifikační páska, kterou si
ponechá po celou dobu účasti na závodech. Taková osoba nebude kontrolována opětovným prokázáním
bezinfekčnosti, na požádání se prokáže pouze identifikační páskou na zápěstí.
Účastník závodů, který nevyhoví pravidlům pro vstup, nebude dovnitř vpuštěn, bude povinen neprodleně
opustit vnitřní prostory haly, a není oprávněn do haly jinak vstupovat či se po ní jakkoliv pohybovat.
Ve vnitřních prostorách haly je povoleno pohybovat se pouze takovému účastníku závodů, kterému byla při
vstupu zkontrolována bezinfekčnost a organizátoři mu nalepili identifikační pásku.
Prosíme všechny účastníky závodů, aby si před vstupem do haly připravili jedno z níže uvedených potvrzení:
•
•
•
•
•
•

Prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem
konání akce.
Potvrzení o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových
vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout doba nejméně 14 dní.
Potvrzení o aplikaci první dávky dvoudávkové vakcíny (nebo druhé dávky před uplynutím 14 dnů) +
negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin
Potvrzení od lékaře o kontraindikaci k očkování, zaznamenané v Informačním systému infekčních nemocí
(ISIN) + negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin
U mladých od 12 do 18 let se připouští negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin. U ostatních nelze výsledky
PCR ani antigenních testů uznat.
Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat nemusí.

Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách haly je nutné mít nasazen respirátor třídy FFP2/KN95 nebo vyšší,
nebo nanoroušku, a dodržovat odstup 2 m od jiných osob, pokud tyto nepatří do společné domácnosti.
Dočasné sundání ochrany dýchacích cest se připouští po omezenou dobu pouze u závodníků a jejich trenérů
během rozcvičení a volné jízdy, dále rozhodčím a technickému personálu po dobu jejich zapojení do závodů.
V šatnách a zbylých prostorách haly je nutné mít ochranu dýchacích cest nasazenu po celou dobu.
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