COVID 19 – PROTOKOL OPATŘENÍ PŘI KONÁNÍ SPORTOVNÍ AKCE
Platný od 1.9.2021
1. Respirátory Všichni účastníci akce jsou povinni používat po celou dobu konání akce ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa) min. kategorie FFP2, ochranný prostředek dýchacích cest mohou sportovci odložit pouze
při výkonu sportovní činnosti a pouze po dobu této sportovní činnosti.
2. Čestné prohlášení o zdravotním stavu ve vztahu ke COVID-19 tzv. „Selfreporting formulář“

Všichni účastníci akce jsou povinni vyplnit tento formulář a předložit jej u vstupu do areálu závodu.
Pro urychlení vstupního procesu, přineste laskavě formulář již vyplněný z domova.
Formulář je ke stažení na webových stránkách prahamtb.cz v záložce Informace k závodům / Propozice závodů
3. Povinnost všech účastníků akce předložit ke kontrole pořadateli jeden z následujících dokumentů a tím splnit
podmínky k účasti na akci:
a) negativní výsledek PCR testu - osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) negativní výsledek antigenního testu - osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) Certifikát o očkování proti COVID-19 - Certifikát o očkování proti COVID-19 - 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:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní,od aplikace první dávky očkovací látky, nebo
d) Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 - 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, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických
příznaků onemocnění COVID-19.
e) Potvrzení školy - antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený MZdr k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a dále osobě, která
absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý
antigenní test (RAT) 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.

