PRAVIDLA PROVOZU OD 8.6.2021 – SOUHRN
Mezi hlavní změny patří zrušení maximální kapacity 1/15m2 pro vnitřní sportoviště a zvýšení
kapacity pro sauny, wellness a bazény na 50% maxima. Dále došlo ke sjednocení podmínek pro
prokázání bezinfekčnosti pro všechny obory. Konečně je možné testovat klienty samotesty i na
místě přímo ve vaší provozovně a uznávat potvrzení o provedeném testu u zaměstnavatele.
Výslovně se také nově uvádí, že provozovatel musí bezinfekčnost klienta kontrolovat.
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Pravidla pro provoz a používání vnitřních sportovišť
Dle Mimořádného opatření 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,
nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,
nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace
vzduchu,
Nově Mimořádné opatření již výslovně neupravuje maximální kapacitu prostoru. Předchozí limit 1
osoba/15m2 dle našeho názoru již není povinný.
Návštěvník pro vstup do provozovny musí jednu z následujících podmínek
Bod I/16 podrobně:
osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, nebo
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viruSARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je
uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy
onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 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; 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 od
aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne
více než 9 měsíců, nebo
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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, nebo
osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním
výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným
prohlášením, nebo
osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp.
čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Pravidla pro provoz bazénů, wellness center a saun
Dle Mimořádného opatření 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 (viz. výše);
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
provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 50 % z maximální kapacity návštěvníků
areálu,
provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným
venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
minimální teplota provozování saun je 80 °C,
provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo
koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti
osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů, bazénů pro kojence
a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun, wellness zařízení a solných jeskyň
nemusí mít respirátor
Již od 1.6. mohou s omezením fungovat i dětské koutky
Dětské koutky lze provozovat pouze tak, že maximální přípustný počet přítomných osob nesmí být
vyšší než 50 % celkové kapacity dětského koutku.
Osoby, jimž se poskytují služby dětského koutku, nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.
Provozovatel musí vést evidenci osob, které služby dětského koutku využijí, pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka
(jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka, resp. jeho zákonného zástupce (nejlépe telefonní číslo)
a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání.

