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Odporúčania pre organizátorov súťaží
na základe aktuálne platných podmienok pre usporiadanie hromadných podujatí

Pri usporadúvaní hasičskej súťaže je nutné dodržiavať aktuálne platné
vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, resp. Ministerstva zdravotnictví
ČR, predovšetkým však nasledujúce body:
•

dodržať maximálny povolený počet osôb na hromadnom podujatí,

•

vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

•

vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými
dýchacími cestami,

•

vykonávať častú dezinfekciu priestorov a predovšetkým dotykových plôch,

•

hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,

•

zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú
dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob
dezinfekcie rúk,

•

zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti,
že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v
domácej izolácii,

•

zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
o ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné
telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto
hromadného podujatia,
o zákaz podávania rúk

•

pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov
hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami,

•

organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa
zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

•

umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá sa
pri vstupe na hromadné podujatie preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR alebo
LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym
výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín,

•

zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov
na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov
porušuje je organizátor povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia,
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