Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Dražice 57 , PSČ 391 31, IČO 750 00 580
telefon: 391 001 636, e-mail: zs-drazice@volny.cz, vesely@zsdrazice.cz

PODMÍNKY VYUŽITÍ SPORTOVNÍ HALY
DRAŽICE
platné od 22.listopadu 2021 do odvolání
Na základě schváleného mimořádného popatření MZdr č.14601 ze dne 20.listopadu 2021 je možno
využívat sport.halu Dražice dnem 22.listopadu 2021 s těmito omezeními :
Podmínky vstupu osob do sportovní haly (s výjimkou děti do 12 let věku) :
- osoba s negativním RT-PCR testem na SARS-CoV-2 (platnost 72 hodin), pokud se jedná o
osobu do 18 let věku, nebo o osobu, která nemůže být očkována pro kontraindikaci (doloží záznam
z ISIN), nebo o osobu se zahájeným a dosud nedokončeným očkováním, nebo
- osoba po 14 dnech po dokončeném očkování ,nebo
- osoba s prodělaným COVID-19 po době izolace do 180 dnů od prvního pozitivního testu, nebo
- v případě organizovaného amatérského sportu do max.počtu 20 osob (v rámci přípravy a
soutěží TJ Dražice, FC Táborsko a REPO), kdy je vedoucí zaměstnání povinen vést docházku
s identifikací všech účastníků a uchovávat ji po dobu 30 dní,
přičemž se musí jednat vždy o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Správce haly je povinen provádět kontrolu všech osob na splnění výše uvedených podmínek.
Každá osoba je povinna splnění podmínek vstupu prokázat. V případě, že osoba splnění
podmínek vstupu neprokáže, je správce povinen tuto osobu do haly nevpustit.
Všem osobám se zakazuje vstup a pohyb v objektu bez respirátoru s výjimkou dětí a pedagogů
ZŠ a MŠ Dražice v době tělocviku a sportujících osob v době přípravy nebo zápasů organizovaných
sportovními svazy nebo organizacemi.
Každý uživatel haly je povinen (po každém vstupu a před odchodem z haly) :
- si důkladně umýt ruce mýdlem a teplou vodou (toalety na chodbě),
- případně si ruce dezinfikovat (nádoba s dezinfekcí je umístěna u místa na přezutí).
- uživatelé haly musí dodržovat minimálně 1,5 metru rozestupy, nejde-li o osoby ze společné
domácnosti
Je možno využívat šatny a sprchy.
Je zakázáno konzumovat ve sportovní hale jakékoliv potraviny. Vlastní přinesené tekutiny
v plastových lahvích je povoleno konzumovat a to mimo prostor vlastní haly.
Za organizaci využití haly podle těchto pravidel zodpovídá správce haly, tak aby mezi jednotlivými
akcemi (nájmy) vždy proběhlo důkladné vyvětrání.
Tímto se ruší Podmínky využití sportovní haly Dražice s dřívější platností.

V Dražicích, dne 22.listopadu 2021

Mgr. Miloš Veselý
v.r.

