VSTUP NA KOUPALIŠTĚ ČERVENKA
100% okamžité kapacity koupaliště je dle vyhlášky 238/2011 Sb. §17, ods.1, 1375 návštěvníků
75 % okamžité kapacity koupaliště je dle vyhlášky 238/2011 Sb. §17, ods.1, 1 031 návštěvníků
S ohledem na aktuální nařízení vlády ČR Č.j.: MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN:
a)se zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s
výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor
splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že
osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor
nevpustit,
b)nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i)provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 75 % z maximální kapacity návštěvníků areálu
ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním
vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
iii)provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry,
včetně čekací zóny provozovny,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejdeli o osoby ze společné domácnosti
 při vstupu na koupaliště v prostorech šaten, před vstupem na WC a u kiosku občerstvení používejte dezinfekčních přípravků
s virucidní účinností na obalované viry
 vstup do prostor WC a při čekání na odbavení v kiosku občerstvení je potřeba používat ochranu dýchacích cest.
Bod I/16 opatření :
stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích
nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje
písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském
státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci
subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90
dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9
měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
nebo
d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje
písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo
občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom,
že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení), že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více
než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo
e) 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,
Vzhledem k tomu, že od července končí testování ve školách a v zaměstnání, nebude možné využívat čestná prohlášení, pokud se
samozřejmě nezmění mimořádné opatření.
Nařízení je platné do doby další změny mimořádného opatření.
Vydalo ESTER z.s. – provozovatel zařízení
V Javorníku 28.6.2021

