UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA
v zmysle § 1 ods. 3 písm. k), § 5 ods. 7 a 11 a § 7 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 223/2021 V. v. SR, ktorou sa
nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí vydanej podľa § 48 ods. 4 písm. d)
zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (I. stupeň ostražitosti), s účinnosťou od 28.06.2021 platí:

NA PODUJATÍ LEN S RÚŠKOM

DEZINFIKOVAŤ RUKY

• vstup a pobyt v mieste podujatia možný
len s prekrytými hornými dýchacími
cestami (napr. rúško, šál, šatka), a to
s výnimkou osoby pri výkone športu

• pri vstupe do športového zariadenia si
dezinfikovať ruky alkoholovou
dezinfekciou z dávkovača

ZÁKAZ PODÁVANIA RÚK

MAXIMÁLNE 130 DIVÁKOV
• najvyšší prípustný počet divákov
podujatia súťažného charakteru v
interiéri (max. 50 % z miest na sedenie)
po znížení počtu organizátorom - 130 os
• najviac 250 športovcov na
interiérovom podujatí

ZÁKAZ KONZUMÁCIE
POKRMOV A NÁPOJOV
pod sankciou vykázania
diváka z podujatia

CHORÝ ZOSTAŤ DOMA

DODRŽIAVAŤ ODSTUP

• v prípade vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,
sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať
v domácej izolácii

CHORÝ ODÍSŤ DOMOV
• ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho
respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho
ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia

• pri účasti na podujatí a pri príchode a
odchode z priestorov podujatia
povinne dodržiavať rozostupy 2 m
medzi osobami
• to neplatí pre osoby
žijúce v spoločnej
domácnosti, partnerov,
osoby vykonávajúce
športovú činnosť, osoby
usadené v hľadisku
podujatia

• sedenie je možné s výnimkou osôb
žijúcich v jednej domácnosti tak, že
medzi obsadenými miestami ostanú tri
miesta neobsadené, pričom je
POVINNE možné sedenie obecenstva
LEN V KAŽDOM DRUHOM RADE
so striedavým obsadením miest v radoch

Vstup do priestorov podujatia je možný iba osobe, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na COVID-19 nie starším ako 72 h alebo antigénového testu nie starším ako 24 h (alebo potvrdením:
že je 21 – 90 dní po očkovaní prvou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo že je 21 dní – 12 mesiacov po očkovaní jednodávkovou vakcínou alebo druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo prvou dávkou vakcíny podanej do
180 dní od prekonania COVID-19; o prekonaní COVID-19 najviac pred 180 dňami; o veku do 10 rokov) a po predložení telefonického alebo e-mailového kontaktu osoby na účely epidemiologického vyšetrovania.

