Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech vnitřních prostorech staveb
Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94 % ve všech
vnitřních prostorech staveb, s několika výjimkami
Platné od 31. 8. 2021
Ministerstvo zdravotnictví zakazuje:
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání
šíření kapének, a to:
d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých
přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,
Zákaz se nevztahuje na:
y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole,
a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti
nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími
sportovními organizacemi,
https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnichprostorech-staveb#2021-08-31
Pro nás platí:
Povinnost mít zakryté dýchací cesty mají diváci a právě nehrající hráči.
Hráči ani rozhodčí nemusí mít dýchací cesty zakryté.

Posilovny a ostatní sportoviště
Vnitřní sportoviště jako tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, či tréninková
zařízení a taneční studia, posilovny a fitness můžou mít otevřeno za následujících pravidel:
•
•
•
•
•

absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší než 180 dní,
mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Šatny, převlíkárny a ostatní vnitřní prostory je možné používat.
Tato pravidla nemusí být dodržována v rámci školní docházky (pokud není specificky řečeno jinak) a neplatí
pro profesionální sportovce.
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/posilovny-venkovni-posilovny-sportovni-centra-venkovnisportoviste
Pro nás platí:
Doložit pořadateli utkání splnění aspoň jednoho z pěti uvedených pravidel.
Šatny je možné používat bez omezení.

Amatérský sport
Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo)
po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni).
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty
Pro nás platí:
Pořadatel musí zajistit a uchovat výše zmíněný seznam všech hráčů, dalších účastníků utkání i diváků.

