HYGIENICKO – PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ PRO DIVÁKY
16. AGROTEC PETRONAS RALLY
Pořadatel organizuje pro diváky v rámci 16. AGROTEC PETRONAS RALLY pouze vstup do servisní
zóny. Ostatní místa v rámci akce nejsou pořadatelem organizována. Přítomnost diváků v okolí tratě
16. AGROTEC PETRONAS RALLY je na jejich vlastní osobní odpovědnost, včetně respektování a
dodržování aktuálních hygienicko-protiepidemických opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví
České republiky.

SERVISNÍ ZÓNA – VSTUP PRO DIVÁKY
Vstup divákům do servisní zóny bude umožněn v termínu 18. 6. 2021 (od 15 hod.) - 19. 6. (do 18.
hod.) při respektování a dodržení níže uvedených podmínek:
a) Divák je označen REGISTRAČNÍ PÁSKOU, která je nepřenosná.
Registrační pásku divák obdrží v REGISTRAČNÍM DIVÁCKÉM CENTRU, které bude řádně označeno
a umístěno v blízkosti servisní zóny. Jeho provozní doba, tj. doba po kterou bude možné získat
registrační pásky, je 18. 6. 2021 v čase 15:00 – 20:00 a 19. 6.2021 v čase 8:00 – 15:00 hodin.
V jiném časovém termínu není možné pásku získat. Podmínky pro přidělení registrační pásky jsou
uvedeny v tomto dokumentu níže.
b) Po celou dobu pohybu v areálu servisního centra mají diváci povinnost používat ochranný
prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické
podmínky stanovené Ministerstvem zdravotnictví ČR.
c) Diváci jsou povinni v servisní zóně dodržovat:
- minimální 2m vzdálenost od jiných osob (s výjimkou rodinných příslušníků) pohybujících
se v areálu servisní zóny,
- minimálně 2m odstup od jednotlivých servisních center závodníků.
d) V areálu servisní zóny je zakázána konzumace jídla a nápojů.
e) Ve stejný okamžik může být přítomno v servisní zóně současně maximálně 1000 diváků.
f) Divák je ochoten se podrobit na vyzvání pořadatele bezkontaktnímu měření teploty –
podmínkou účasti je tělesná teplota nižší než 37°C.
PODMÍNKY PRO PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍ PÁSKY PRO VSTUP DO SERVISNÍ ZÓNY:
Registrační páska bude přidělena pouze osobám, které se zaregistrují (vyplněním svého jména a
příjmení) v REGISTRAČNÍM DIVÁCKÉM CENTRU a doloží splnění některé z následujících podmínek:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo,
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve
Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění
COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování
uplynulo:
•
•
•

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně
22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně
22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14
dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, s negativním výsledkem – zajišťuje organizátor (bližší informace na místě), nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost
se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který
je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením
zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

