
Dodatek provozního řádu objektu 
 

Dodatek č. 2 |Platnost od 1. srpna 2021 do odvolání.  
Tento dokument se vydává v souladu s platným MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví a dalšími 
platnými nařízeními vlády ČR. 

Obecné  
1. Zakazuje se vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 
2. Návštěvníci objektu jsou povinni si pravidelně mýt ruce a používat dezinfekční prostředky.  
3. Návštěvníci jsou povinni dodržovat správnou etiketu při kašli, kýchání a smrkání.  
4. V objektu je k dispozici bezdotykový teploměr. V případě, že bude mít návštěvník teplotu vyšší než 37 °C, je 
povinen okamžitě opustit objekt. Toto se vztahuje na všechny, včetně hráčů, rozhodčích, ledařů a dalších.  
5. Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jehož 
filtrační účinnosti je alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, 
 (dále jen „respirátor“) s výjimkou hráčů na ledové ploše, kanceláře a icemakerovny. Dále platí výjimka po dobu 
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů a výjimka pro osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich 
portrétní fotografie. 
6. Návštěvníci objektu mají na webu curling.cz/koronavirus možnost registrovat svou přítomnost v objektu, aby 
je bylo možné kontaktovat v případě, že se zjistí, že v objektu byla nakažená osoba. Toto se doporučuje hlavně 
divákům. Údaje o přítomnosti hráčů, rozhodčích a ledařů se již evidují.  
7. V případě, že osoba pozitivně testovaná na COVID-19 navštívila v posledních 3 dnech před testováním objekt, 
je povinna tuto skutečnost hlásit Sekretáři ČSC (tel. 605 863 072, secretary@curling.cz).  
8. Erární košťata jsou k dispozici pouze účastníkům komerčních akcí.  
9. V učebně se doporučuje dodržet rozestupy 1,5 metru.  

Komerční akce / akce s přítomností veřejnosti na ledě  
10. Osoby, které vstupují do prostor musí splňovat následující podmínky: 
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 nebo 
národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:  
- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém 
přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo  
- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní;  
Vstup veřejnosti do prostor haly a na ledovou plochu bude kontrolován instruktory komerčních akcí. 
Osoba, která se neprokáže uvedenými podmínkami , nebude vpuštěna do prostor haly. 
11. Pro účastníky komerčních akcí platí povinnost nosit respirátor s výjimkou prostoru ledové plochy a po dobu 
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů a během doby nezbytně nutné pro pořízení portrétní fotografie.  
12. Účastníci komerčních akcí si mohou půjčit erární košťata a kluzné návleky.  
13. Pouze instruktoři komerčních akcí mohou používat scoreboardy.  
14. Instruktoři komerčních akcí po použití vydezinfikují erární košťata, madla kamenů a scoreboardy.  

Provozovatel  
15. Provozovatel zajistí, že bude návštěvníkům k dispozici dezinfekce minimálně na těchto místech: poblíž vstupu 
do objektu, na všech WC, před šatnami, u vstupu do restaurace, u curlingových drah, v rozhodcovně a v 
icemakerovně.  
16. Provozovatel zajistí dezinfekci scoreboardů včetně čísel a dotykových ploch měřících zařízení.  
17. Provozovatel zajistí dezinfekci sedaček a stolů v restauraci po každé nové skupině návštěvníků.  
19. Nad rámec každodenního úklidu budou dezinfikována všechna WC, kliky, vypínače a madla podle pohybu 
návštěvníků haly.  
20. Provozovatel bude provádět hodnocení rizik ve všech částech haly a upravovat opatření podle potřeby a v 
souladu s aktuálními vládními nařízeními.  


