Český badmintonový svaz, z.s.

Protokol Covid-19
Valné hromady ČBaS konané v sobotu 19. června 2021 od 10:00 hodin,
v hotelu OREA PYRAMIDA, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6

Protokol Covid-19 ke dni 15. 6. 2021:
dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. června 2021, Č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN,
čl. I. bod 15 a 16, a Č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, čl. I. bod 1 písm. a)

1) Každý účastník bude vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest (zakrývající nos a ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně
všechny technické́ podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének.
2) Účastníci budou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky byly dodrženy rozestupy 2 metry.
3) Účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a splňuje podmínky stanovené v bodu I/16
mimořádného opatření.
4) Účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16
mimořádného opatření, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky
nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor.
Podmínky pro umožnění vstupu na VH ČBaS:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2
s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedením
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:
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 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
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e) 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
f) 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
g) 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.
Zdvořile žádáme účastníky VH ČBaS, aby pro splnění výše uvedených podmínek využili možnosti uvedené
pod písm. a) až d), případně f) a g), neboť preventivní antigenní test určený pro sebetestování bude na
místě k dispozici pouze v omezeném množství a jeho provádění by mohlo ohrozit hladký průběh vstupních
formalit.
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