Hygienická a protiepidemická pravidla na akcích Spirály
(platná od 22. 11. 2021)

Dokládání covid – negativity
-

účastnící do dovršení 12 let věku covid - negativitu nedokládají
u akcí s maximálním počtem 20 osob - účastníci covid - negativitu nedokládají
u akcí s počtem osob vyšším než 20 – účastníci starší 12 let dokládají u vstupu na
akci svou covid - negativitu potvrzením jedné z těchto možností (potvrzení nám
stačí k nahlédnutí, nebudeme je vybírat):

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo (platí pouze pro účastníky ve věku 12 –
18 let, pro osoby, které se nemohou podrobit očkování a pro osoby, které
nemají očkování proti covid-19 dokončené – vše je potřeba doložit kontrole)
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v třetí zemi, jehož 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, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
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Nošení roušek a respirátorů (FFP2, KN 95)
-

-

děti, které zatím nezahájily povinnou školní docházku, roušky ani respirátor
používat nemusí
školní děti do 15 let věku mohou používat místo respirátoru zdravotnickou roušku
roušku nebo respirátor je nutné mít nasazené:
•
ve všech vnitřních prostorách Spirály pokud jsou přítomny ve stejný čas více
než 2 osoby vzdálené od sebe méně než 1,5 metru
•
na venkovní akci pokud je přítomno ve stejný čas více než 30 osob
vzdálených od sebe méně než 1,5 metru
•
na koncertech, filmových, divadelních a jiných uměleckých představeních
roušku nebo respirátor nemusí účastníci používat na akci, na které cvičí, sportují,
zpívají nebo hrají na dechové nástroje, stejně tak když na akci sedí v lavici nebo

jsou jinak usazeni a dodržují rozestup minimálně 1,5 metru; ve společných
prostorách Spirály (chodby, WC, umývárny) ovšem respirátor nebo roušku
používat musí

Hlavní organizátor akce má povinnost vést evidenci účastnících se osob pro potřeby
případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků – jméno,
příjmení, telefonní číslo. Tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů.
Ve Spirále dodržujeme veškerá potřebná hygienická opatření týkající se provozu a
úklidu, všechny prostory jsou vybaveny desinfekcemi na ruce a jednorázovými ručníky,
máme připravené izolace na obou budovách k případnému využití v případě potřeby, při
úklidu desinfikujeme všechny společně využívané plochy a povrchy. Během vnitřních akcí
budeme intenzivně větrat dané učebny, stejně jako budeme větrat společné prostory.
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