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 8.června 2021 do odvolání
Na základě schváleného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14601/202118/MIN/KAN ze dne 7.června 2021 je možno využívat sportovní halu Dražice dnem 8.června
2021 s těmito omezeními :
Podmínky vstupu osob do sportovní haly (s výjimkou děti do 6 let věku) :
- osoba s negativním PCR testem na SARS-CoV-2 (platnost 7 dnů), nebo
- osoba s negativním POC antigenním testem na SARS-CoV-2 (platnost 72 hodin), nebo
- osoba po 22 dnech po provedenému očkování 1.dávkou (avšak max. 90 dnů pokud neabsolvuje
2.dávku) nebo po 14 dnech od dokončeného očkování proti COVID-19 (platnost 9 měsíců) ,nebo
- osoba s prodělaným onemocněním COVID-19 po ukončené době izolace do 180 dnů od prvního
pozitivního testu,
- osoba s negativním antigenním testem na SARS-CoV-2 od zaměstnavatele nebo školy
(platnost 72 hodin) (doklad zaměstnavatele nebo čestné prohlášení), nebo
- osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test schválený MZDR s negativním výsledkem,
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Správce haly je povinen provést při vstupu do objektu kontrolu všech osob na splnění výše
uvedených podmínek. Každé vstupující osobě se nařizuje splnění podmínek vstupu prokázat.
V případě, že osoba splnění podmínek vstupu neprokáže, je správce povinen tuto osobu do
haly nevpustit.
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 2 metry rozestupy, nejde-li o osoby ze společné
domácnosti
Při vstupu a pohybu po hale mají všechny osoby nasazen respirátor. Při vlastním sportování
je však možno respirátor sejmout.
Po každé akci bude provedena dezinfekce prostor a použitého nářadí a vyvětrání.
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 proběhla dezinfekce prostor a důkladné vyvětrání.
Tímto se ruší Podmínky využití sportovní haly Dražice s dřívější platností.

V Dražicích, dne 8.června 2021

Mgr. Miloš Veselý
v.r.

