
 

COVID – UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY 

OBECNÉ PODMÍNKY PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO HALY 

 Všechny osoby, které budou vstupovat  do haly, musí splňovat jednu z následujících podmínek: 

 osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem; 

 osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem; 

 osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo: 

• od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní; 

• od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní; 

 osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; 

 osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; 

• pořadatel nemá povinnost mít zajištěny testy pro sebetestování; 

POVINNOST DRUŽSTVO (DOMÁCÍ I HOSTÉ): 

 Všichni členové družstva musí svému vedoucímu družstva prokázat, že splňují alespoň jednu z obecných 
podmínek pro vstup do haly. Vedoucí družstva tuto kontrolu zaznamená do Protokolu o bezinfekčnosti 
družstva. V rámci kontroly je vedoucí družstva odpovědný za kontrolu dat uvedených na předkládaných 
dokladech a za fakt, že data testů či očkování opravňují členy družstva ke vstupu do haly dle obecných 
podmínek. 

 Člen družstva, který nemůže prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek se nemůže 
účastnit utkání. 

 Všichni členové družstva musí mít při utkání s sebou v hale doklad prokazující splnění alespoň jedné z 
obecných podmínek pro vstup do haly (doklad, kterým se prokazovali svému vedoucímu družstva). 

 Při příjezdu na utkání odevzdá vedoucí družstva před vstupem do haly Protokol o bezinfekčnosti družstva 
určené osobě pořadatele – „COVID pořadatel“. 

 Všichni členové družstva budou mít v době pohybu po hale nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor) – tato 
povinnost se nevztahuje na členy družstva během utkání a na hráče během přípravy na utkání (rozcvička). 

 Po jednotlivých třetinách utkání si družstvo nemění se soupeřem strany. 

 Všechny pozdravy členů družstva se soupeři a rozhodčími před i po utkání budou probíhat bez podávání rukou. 

POVINNOST POŘADATEL: 

 Zajistit ve spolupráci s dostatečnou pořadatelsko-security službou, že do prostoru haly nebude moci 
vstoupit osoba, která neprokáže splnění jedné z obecných podmínek pro vstup do haly. 

 Zajistit, že do haly nebude vpuštěno více diváků, než je celková kapacita míst k sezení. 

 Pořadatel určí zodpovědnou osobu – „COVID pořadatel“ (neplní při utkání jinou pořadatelskou funkci). 

 Všichni členové pořadatelské služby musí „COVID pořadateli“ prokázat, že splňují alespoň jednu z obecných 
podmínek pro vstup do haly. „COVID pořadatel“ tuto kontrolu zaznamená do Protokolu o bezinfekčnosti 
pořadatelské služby. V rámci kontroly je „COVID pořadatel“ odpovědný za kontrolu dat uvedených na 
předkládaných dokladech a za fakt, že data testů či očkování opravňují pořadatele ke vstupu do haly dle 
obecných podmínek. 

 Zajistit přítomnost „COVID pořadatele“ u vstupu do haly minimálně 60 minut před začátkem utkání. 

 „COVID pořadatel“ bude před vstupem do haly zajišťovat převzetí Protokolů o bezinfekčnosti od všech 
družstev.  

 „COVID pořadatel“ bude před vstupem do haly zajišťovat kontrolu rozhodčích, delegáta a všech diváků 
vstupujících do haly. V rámci kontroly je „COVID pořadatel“ odpovědný za kontrolu dat uvedených na 



 

předkládaných dokladech a za fakt, že data testů či očkování opravňují osoby ke vstupu do haly dle obecných 
podmínek. S kontrolou mohou „COVID pořadateli“ pomáhat další členové pořadatelské služby, aby kontrola 
všech osob vstupujících do haly probíhala co nejrychleji. 

 „COVID pořadatel“ provede 30 minut před začátkem utkání kontrolu ZOU. Konkrétně u obou družstev porovná 
počet členů družstva a jejich jména s počtem a jmény členů družstev uvedených v Protokolu o bezinfekčnosti 
družstva. V případě, že bude v ZOU uveden člen družstva, který není uveden v Protokolu o bezinfekčnosti, 
upozorní „COVID pořadatel“ na tento fakt rozhodčí. 

 „COVID pořadatel“ bude mít v průběhu utkání u sebe Protokoly o bezinfekčnosti. „COVID pořadatel“ po utkání 
předá všechny Protokoly o bezinfekčnosti sekretáři oddílu. Sekretář oddílu zajistí archivaci všech Protokolů o 
bezinfekčnosti z pořádaného utkání po dobu minimálně 30 dní od termínu pořádaného utkání. 

 Zajistit, že všechny osoby pohybující se v prostorech haly mají nasazenou ochranu dýchacích cest – tato 
povinnost se nevztahuje na členy družstva a rozhodčí během utkání a přípravy na utkání (rozcvička). 

 Zajistit samostatnou vydezinfikovanou šatnu pro každé z družstev i pro rozhodčí. Do šaten nesmí mít přístup 
žádné další osoby. 

 Nástup jednotlivých družstev a rozhodčích musí být zajištěn odděleně (časově či místně). Stejně tak musí být 
zajištěny oddělené příchody a odchody pro jednotlivá družstva i rozhodčí z hrací plochy před a po utkání a při 
přestávkách mezi třetinami. 

 Zajistit, že během utkání nebude po třetinách docházet k výměně stran. V případě výměny stran v polovině 
druhé třetině, na základě rozhodnutí rozhodčích, zajistit dezinfekci střídaček. 

POVINNOST ROZHODČÍ: 

 Prokázat splnění jedné z obecných podmínek u vstupu do haly „COVID pořadateli“. 

 Nepřipustit k utkání člena družstva, který není uveden v Protokolu o bezinfekčnosti družstva. Porovnání 
Protokolů o bezinfekčnosti a ZOU provádí „COVID pořadatel“ a na případné nesrovnalosti rozhodčí upozorní. 

 Mít po celou dobu pohybu v prostoru haly nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor) – tato povinnost se 
nevztahuje na samotné utkání a přípravu na utkání (rozcvička). 

 Ve spolupráci s pořadatelskou službou zajistit, že během utkání nebude po třetinách docházet k výměně stran. 

 Všechny pozdravy rozhodčích s členy družstev před i po utkání budou probíhat bez podávání rukou. 

POVINNOST DELEGÁT: 

 Prokázat splnění jedné z obecných podmínek u vstupu do haly „COVID pořadateli“. 

 Mít po celou dobu pohybu v prostoru haly nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor). 

 Všechny pozdravy se členy družstev a rozhodčími před i po utkání budou probíhat bez podávání rukou. 


