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1) Úvod
Z důvodu šíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem s označením SARS – CoV-2
byl vytvořen Manuál, který je od začátku soutěžního ročníku 2020/21 součástí Rozpisu
celostátních soutěží
Manuál obsahuje pravidla pro organizaci utkání, tréninkovou činnost, pravidla pro pobyt
mužstva na hotelu před utkáním, vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 a činnost všech
zúčastněných (lékař, hráč, klub) v případě podezření na nákazu v družstvu. Cílem je eliminace
rizika přenosu nákazy mezi všemi zúčastněnými ve fotbalovém hnutí a pomoc při zachování
sportovní činnosti v členských klubech LFA v těchto těžkých časech.
V průběhu soutěžního ročníku budou hráči a realizační tým pod lékařským dohledem, při
kterém budou pravidelně docházet k lékaři na vyšetření, popřípadě sledovat podle pokynu
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví po stanovenou dobu svůj zdravotní stav a při
objevení se klinických příznaků onemocnění COVID-19 mají povinnost oznámit tuto
skutečnost klubovému lékaři a příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
Nad rámec pravidel uvedených v tomto manuálu LFA důrazně doporučuje klubům, aby na
hráče, členy realizačních týmů a všechny další osoby, které jsou v kontaktu s těmito osobami,
apelovalo a upozornilo je na nutnost v maximální možné míře zachovávat obezřetnost a
vyvarovat se i mimo jejich činnosti v klubu situací a jednání, při kterých hrozí zvýšené riziko
nákazy.
Upozorňujeme na povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Tato povinnost platí pro všechny osoby v celém areálu stadionu s výjimkou hráčů a
rozhodčích v průběhu utkání nebo tréninku a v době použití sprch. Tato povinnost se také
nevztahuje na hlavního trenéra v průběhu utkání, pokud dodržuje rozestup více než 2
metry od ostatních osob.
Upozorňujeme, že tento manuál bude dále upravován a aktualizován, a to jak s ohledem na
dynamický a nepředvídatelný vývoj epidemiologické situace v České republice a souvisejících
krizových a mimořádných opatření orgánů veřejné moci, ale i s ohledem na jednání, které
LFA průběžně vede s Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
Tento manuál je vydán a bude průběžně aktualizován jako příloha č. 1 Rozpisu celostátních
soutěží pro soutěžní ročník 2020/2021.
Upozorňujeme rovněž, že Ministerstvo zdravotnictví v souladu s Usnesením vlády České
republiky o přijetí krizového opatření stanoví pro konání soutěžních utkání F:L a F:NL
závazné hygienicko-protiepidemické podmínky. Tyto podmínky mají vždy, pokud jsou
nastaveny přísněji, než podmínky dle tohoto Protokolu, přednost před ustanovením tohoto
Protokolu.
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2) Základní organizační opatření na stadionech pro ligová utkání

-

Rozdělení stadionu na zóny

-

Stanovení osob s oprávněním k účasti na utkání

ROZDĚLENÍ STADIONU NA ZÓNY
Stadion bude rozdělen na jednotlivé zóny za účelem předcházení jakéhokoliv
nekontrolovaného kontaktu mezi osobami s oprávněním k účasti na utkání.

Zóna 1 – týmová zóna
Zóna 2 – okolí hrací plochy
Zóna 3 – tribuny a vnitřní prostory stadionu

Zóna 1 – týmová zóna, zahrnuje:
• šatny (hráčů a rozhodčích, místnost dopingové kontroly, ošetřovnu, místnost
delegátů, tunel)
• lavičky pro příslušníky družstva (technická zóna)
• technická sedadla pro další příslušníky družstva mimo technickou zónu
• hrací plochu, prostory pro rozcvičení
Do této zóny mají přístup pouze hráči a ostatní příslušníci družstva, rozhodčí, delegáti utkání,
dopingoví komisaři, pořadatelská služba, členové bezpečnostní agentury, obsluha nosítek,
koordinátor televizních přenosů

Zóna 2 – okolí hrací plochy, zahrnuje:
•

ostatní prostory hřiště neuvedené v Zóně 1 ve vzdálenosti minimálně 3 m od oblastí
uvedených v Zóně 1.
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•

tato zóna je určena pro umístění TV kamer a jejich obsluhu, fotografy, podavače
míčů, údržbu trávníku, obsluhu LED panelů, technickou podporu VAR apod.

Zóna 3 – tribuny a vnitřní prostory stadionu, zahrnuje:
• tribuny (jsou míněny místa v hledišti; k sezení, stání stadionu) včetně:
- VIP míst k sezení
- VIP místností
- míst pro zástupce médií (komentátoři, píšící)
- kontrolní místnosti
- pozic pro TV kamery
- všech ostatních vnitřních prostor stadionu neuvedených v Zóně 1
(kancelářské prostory, pracovní místnosti médii, místnost pro tiskové konference)
Důrazně doporučujeme, aby v rámci VIP prostor stadionu, kde lze očekávat větší
koncentraci osob, byla maximálně omezena konzumace jídel a nápojů. V případě
bufetového typu občerstvení je organizátor utkání povinen zajistit výdej jídel
výhradně pracovníkem oddělení cateringu. Je striktně zakázán samostatný odběr
jakýchkoliv nebalených potravin jinými než pověřenými osobami nacházejícími se ve
VIP prostorech.

KAPACITA STADIONU
S účinností od 5.10.2020 je zakázána přítomnost diváků na sportovních akcích. Utkání se tak
mohou účastnit pouze hráči, trenéři, členové realizačních týmu včetně technického
doprovodu, rozhodčí, vedení obou klubů, zástupci řídícího orgánu soutěže a fotbalové
asociace, zástupci členských klubů LFA na základě dohody s organizátorem utkání, další
osoby podílející se na organizaci a zabezpečení utkání a osoby, zajišťující zpravodajství
v počtu maximálně 200 osob v rámci stadionu.
Výše uvedený počet osob lze navýšit o maximálně o 300 dalších osob s podmínkou, že se
jedná o dlouhodobé partnery klubu, jejichž jmenný seznam je veden klubem a bude
k dispozici místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na vyžádání v případě
potřeby provedení epidemiologického šetření. Tyto osoby se prokáží před vstupem na
stadion negativním RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo negativním
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antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hodin. Tyto osoby
budou usazeny v oddělených vnitřních prostorech stadionu (uvnitř tribuny) v maximálním
počtu 10 osob na takto oddělený prostor a organizátor zajistí časově oddělený příchod a
odchod těchto skupin.
Maximální počet osob přítomných v areálu stadionu nesmí (kromě výše uvedených
dlouhodobých partnerů klubu) přesáhnout 200 osob. Aby bylo možné toto nařízení dodržet,
musí být počty osob s oprávněním k účasti redukovány včetně jejich rozdělení do výše
uvedených sektorů.
Osoby s oprávněním k účasti na utkání jsou zařazeny do výše uvedených zón a je upřesněn
jejich počet.
Veškeré přípravné práce na utkání probíhající na stadionu musí být ukončeny před příjezdem
družstev na stadion.
Upozorňujeme, že další omezení a pravidla mohou být stanovena opatřeními vydanými
příslušnými krajskými hygienickými stanicemi s platností pro kraj, okres, obec apod.

POVOLENÉ POČTY OSOB V JEDNOTLIVÝCH ZÓNÁCH PRO VŠECHNA UTKÁNÍ F:L
V PŘÍPADĚ UTKÁNÍ F:NL VYSÍLANÝCH V PŘÍMÝCH TELEVIZNÍCH PŘENOSECH

A

Zóna 1 – týmová zóna
• rozhodčí

4

• delegáti 1

2

• hráči domácí

18

• hráči hosté

18

• realizační tým domácí

7

• realizační tým hosté

7

• technický doprovod domácí

5

• technický doprovod hosté

5

• obsluha nosítek

2

• pořadatelská a bezpečnostní služba
• (započítány v položce pro organizační zabezpečení utkání)
• koordinátor TV přenosů

5

(započítán v položce pro televizní společnosti)
Zóna 2 – okolí hrací plochy
•

podavači míčů starší 15 let

6

•

posádka sanitního vozu

3

•

akreditovaní fotografové

6

•

technická podpora TV přenosů a systému VAR2
(započítáno v položce televizní společnosti)

•

údržba trávníku
(započítáno v položce organizační zabezpečení utkání)

•

obsluha televizních kamer u hrací plochy
(kamery nesmějí být umístěny v technické zóně, obsluha televizních kamer je
započítána v položce televizní společnosti)

Zóna 3 – tribuny a vnitřní prostory stadionu
• zdravotní služba3

2

• hasiči3

2

• PČR3

1

• vedení hostujícího klubu 4

10

• anti-dopingová agentura5

2

• tiskové oddělení obou klubů 6

4

• píšící novináři

6

• data z utkání (InStat, Fast-betting)

4

• televizní společnosti 7

20

(držitelé práv - O2 TV a ČT – TV přenos, rozhovory
nebo pro účely zpravodajství
•

klubové video – domácí a hosté 8

• rozhlasové stanice
• vedení domácího klubu

2
3
61
6

zástupci řídícího orgánu soutěže a fotbalové asociace
zástupci členských klubů LFA
organizační zabezpečení utkání
pořadatelé a bezpečnostní služba

CELKEM

200

POVOLENÉ POČTY OSOB V JEDNOTLIVÝCH ZÓNÁCH PRO UTKÁNÍ F:NL BEZ PŘÍMÉHO TV
PŘENOSU

Zóna 1 – týmová zóna
• rozhodčí

3

• delegáti 1

2

• hráči domácí

18

• hráči hosté

18

• realizační tým domácí

7

• realizační tým hosté

7

• technický doprovod domácí

5

• technický doprovod hosté

5

• obsluha nosítek

2

pořadatelská a bezpečnostní služba
(započítány v položce pro organizační zabezpečení utkání)

Zóna 2 – okolí hrací plochy
•

podavači míčů (starší 15 let)

6

•

posádka sanitního vozu

3

•

akreditovaní fotografové

6

•

údržba trávníku

7

(započítáno v položce organizační zabezpečení utkání)

Zóna 3 – tribuny a vnitřní prostory stadionu
• zdravotní služba 3

2

• hasiči3

2

• PČR

1

• vedení hostujícího klubu 4

10

• anti-dopingová agentura 5

2

• tiskové oddělení obou klubů 6

4

• píšící novináři

6

• data z utkání (InStat, Fast-betting)

3

• televizní společnosti 7

4

(držitelé práv - O2 TV a ČT - rozhovory
nebo pro účely zpravodajství
klubové video - domácí 8

2

• rozhlasové stanice

3

• vedení domácího klubu

79

zástupci řídícího orgánu soutěže a fotbalové asociace
zástupci členských klubů LFA
organizační zabezpečení utkání,
pořadatelé a bezpečnostní služba

CELKEM
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Poznámky:
1)

Delegáti utkání se mohou pohybovat ve všech zónách stadionu.

2)

Z celkového limitu pro televizní společnosti má přístup do zóny 2 (okolí hrací plochy) za
účelem zajištění televizního přenosu, nebo funkčnosti systému VAR i v době do zahájení
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utkání a v jeho průběhu obsluha kamer, technická podpora a obsluha systému VAR.
V případě, že systém VAR neposkytuje vysílatel přímého přenosu, musí být minimálně
jeden přístup poskytnut obsluze VAR. Dotyčné osoby musejí dodržovat dostatečný
odstup od hráčů, rozhodčích a členů realizačního týmu.
3)

Zdravotní služba, hasiči a příslušníci Policie ČR se započítávají do celkového povoleného
počtu účastníků.

4)

Maximálně 3 osoby z vedení domácího a 3 osoby z vedení hostujícího klubu se mohou
pohybovat ve všech zónách, to však za podmínky, že tyto osoby předloží potvrzení, že
absolvovaly vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním
výsledkem ne starším než 48 hodin od odběru biologického vzorku v době zahájení
utkání. Zároveň platí pravidlo, že se před, během a po utkání nesmí pohybovat ve
vnitřních prostorech VIP. Domácí klub je povinen zajistit pro tyto 3 osoby z hostujícího
klubu s povolením vstupu do všech zón odpovídající místa na hlavní tribuně s možností
snadného přístupu do zóny 1

5)

Případní přítomní zástupci anti-dopingové agentury se mohou pohybovat v zónách 1-3.
Tyto osoby jsou povinny předložit potvrzení, že absolvovaly vyšetření na přítomnost
SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem ne starším než 48 hodin od
odběru biologického vzorku v době zahájení utkání. Přítomní zástupci anti-dopingové
agentury se započítávají do celkového povoleného počtu účastníků.

6)

Tiskoví mluvčí obou klubů mají přístup před a po skončení utkání do prostor
vyhrazených pro televizní rozhovory, a to za podmínky, že předloží potvrzení, že
absolvovaly vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním
výsledkem ne starším než 48 hodin od odběru biologického vzorku v době zahájení
utkání. Tiskoví mluvčí se započítávají do celkového povoleného počtu účastníků.

7)

Maximálně 8 zástupců držitelů TV práv má přístup po skončení utkání do prostor
vyhrazených pro pozápasové rozhovory. Tyto osoby, pokud by měly mít přístup do zóny
1, jsou povinny předložit potvrzení, že absolvovaly vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2
metodou RT-PCR s negativním výsledkem ne starším než 48 hodin od odběru
biologického vzorku v době zahájení utkání. Zástupci držitelů televizních práv, včetně
kameramanů se započítávají do celkového povoleného počtu účastníků.

8)

Obsluha klubového videa se započítává do celkového povoleného počtu účastníků.

9)

Počet pořadatelů a členů bezpečnostní služby stanoví domácí klub s ohledem na nutnost
zajištění organizace utkání a bezpečnosti. Tyto osoby mohou v nezbytném rozsahu
vstupovat do venkovních prostor zón 1-4 v souvislosti se zabezpečením pořádku a
bezpečnosti na stadionu. Pořadatelé a členové bezpečnostní služby se započítávají do
celkového povoleného počtu účastníků.
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PŘÍJEZD DRUŽSTEV A DELEGOVANÝCH OSOB NA STADION
• Je nařízen příjezd více dopravními prostředky (autobusy, mikrobusy) na utkání
v zájmu maximálního možného oddělení hráčů od ostatních členů družstva.
Základním pravidlem je obsazení dvousedačky v hráčském autobuse vždy pouze
jednou osobou, je zakázáno, aby dvě osoby seděly na bezprostředně sousedících
sedačkách. Je nutné dbát na dezinfekci autobusů (mikrobusů) před nástupem
družstva. Je důrazně doporučeno nevyužívat pro cestu na utkání vlak v případě, že
družstvo nemá k dispozici jeden z vozů soupravy pouze pro vlastní účely.
• Obě družstva se dostaví na stadion podle časového plánu, který je přílohou č. 2
tohoto manuálu. Družstva jsou oprávněna se dohodnout na odlišném časovém plánu
za předpokladu dodržení hygienických opatření
• Vytvoření různých přístupových cest od autobusů do kabin v případě, že to povaha
stadionu umožňuje, pro každé družstvo zvlášť.

KABINY HRÁČŮ
• Je důrazně doporučeno využít pro převlékání hráčů více místností, pokud jsou
k dispozici. Např. oddělit hráče základní sestavy a náhradníky.
• V případě, že povaha stadionu neumožňuje výše uvedené opatření je doporučeno
rozdělení hráčů do skupin, např.: nejprve se převléká základní sestava, poté
náhradníci apod.

ROZCVIČENÍ
• Oba kluby nastoupí na hřiště k předzápasovému rozcvičení tak, aby se hráči obou
družstev cestou na hřiště nemohli setkat před kabinami a společně využít tunel
vedoucí na hřiště.

KONTROLA PŘED UTKÁNÍM
• Asistenti rozhodčího budou kontrolovat výstroj hráčů ve dveřích hráčské kabiny či
jiném místě odsouhlaseném technickým delegátem utkání, nikoliv na
shromažďovacím místě před vchodem do hráčského tunelu.
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NÁSTUP DRUŽSTEV NA HRACÍ PLOCHU
• Každé družstvo nastoupí na hrací plochu samostatně, nekoná se společný nástup
• Není dětský doprovod
• Nejsou přítomni maskoti klubů
• Nekonají se předzápasové fotografie družstev (fotografové jsou za brankami, nebo
protilehlé straně hřiště)
• Nekonají se předzápasové ceremoniály (čestné výkopy, výročí apod.)
• Hráči a rozhodčí se před utkáním nezdraví podáváním rukou
• Losování před utkáním se provede pouze za účasti rozhodčího a kapitánů obou
družstev
• Hráči ihned po utkání odcházejí do kabin s naprostou minimalizací jakýchkoliv
kontaktních pozdravů (podávání rukou apod.) se soupeři a rozhodčími, je zakázán
jakýkoliv kontakt s diváky.

TECHNICKÁ ZÓNA
• V technické zóně (u lavičky pro příslušníky družstva) mohou být během utkání pouze
osoby uvedené v zápise o utkání, 4. rozhodčí a obsluha nosítek
• Pracovníci televizních štábů se během utkání nemohou zdržovat v blízkosti technické
zóny.
• Lavička pro příslušníky družstva:
-

Využívá se pouze každá druhá sedačka

-

Je možné prodloužení lavičky doplněním židlí nebo křesel, nově vytvořený prostor
by měl být zastřešený, nebo je možné využití míst na tribuně bezprostředně za
lavičkami v případě možného přístupu z prostor hrací plochy. V takovém případě
musí být prostor zabezpečen a dostatečně oddělen od ostatních návštěvníků
utkání.

-

Přizpůsobit velikost technické zóny těmto požadavkům

POLOČASOVÁ PŘESTÁVKA
• Odchod do kabin oddělený
• Omezení počtu osob v kabinách na nezbytné minimum při zachování odstupu
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• Poločasové TV rozhovory s hráči nebudou prováděny

ZÁSTUPCI MÉDIÍ
•

Pravidla pro činnost a podmínky pro práci médii jsou obsahem samostatného Média
protokolu.

PO UTKÁNÍ (ORGANIZACE)
• Dle možností zřízení druhé anti-dopingové místnosti (jedna pro každé družstvo)
• Odjezd družstev a delegovaných osob podle časového plánu, odděleně

3)

Další organizační a hygienická opatření na stadionech pro ligová utkání
1. Poučení všech zainteresovaných osob k utkání o základních hygienických opatřeních
(dezinfekce rukou, postup při kašlání a kýchání, odstup od dalších osob, nošení
roušek). Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, platí pro všechny osoby v celém areálu stadionu s výjimkami výslovně
uvedenými.
2. Minimalizování pobytu v kabinách před i po utkání.
3. Informování hráčů a ostatních osob s přístupem na stadion o příznacích nemoci.
4. Stanovení pravidel pro vstup hráčů a dalších oprávněných osob na stadion.
5. Za účelem lékařského dohledu bude každým hráčem a členem realizačního týmu před
každým utkáním vyplněn a podepsán zdravotní dotazník ve znění uvedeném v příloze
1 tohoto manuálu. Dotazník bude pokaždé aktualizován v den utkání, nejdéle 2 hod.
před zahájením. Seznam zdravotních dotazníků a seznam výsledků RT-PCR testů
povede a bude archivovat klubový lékař, který podpisem stvrdí údaje v něm uvedené,
a na vyzvání je předloží orgánu ochrany veřejného zdraví. Klubový lékař zodpovídá za
to, že všechny osoby uvedené v zápise o utkání včetně jeho přílohy i další osoby
z klubů s povolením ke vstupu do zóny 1, vyplnily a podepsaly aktuální zdravotní
dotazník, na jehož základě jim je do prostor zóny 1 umožněn vstup. Klubový lékař či
jím pověřená osoba předloží před každým utkáním podepsané zdravotní dotazníky
všech těchto osob technickému delegátovi.
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6. Měření teploty bezdotekovým teploměrem všem osobám, které vstupují na stadion.
U hráčů a členů realizačního týmu je za měření teploty při vstupu na stadion
odpovědný klubový lékař, nebo jiný pověřený pracovník realizačního týmu, např.
fyzioterapeut, nebo vedoucí družstva.
7. Všechny osoby, které vstupují na stadion, jsou povinny potvrdit nepřítomnost
klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím formuláře ve znění
uvedeném v příloze 2 tohoto manuálu. Tento formulář bude pro případnou kontrolu
k dispozici u osoby pověřené organizátorem utkání. Osobě, která nevyplní
selfreporting formulář, nebo které bude naměřena teplota vyšší než 37,5 st. C bude
umožněn vstup pouze se souhlasem klubového lékaře pověřeného organizátorem (u
hráčů a členů realizačního týmu hostujícího klubu je takovým pověřeným lékařem
zpravidla klubový lékař hostujícího klubu).
8. Pořadatel utkání zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu
předběžné izolace v případě výskytu podezření na infekční respirační onemocnění.
9. Umístění nádob s dezinfekčním roztokem na ruce na stojany ve všech místnostech
vnitřních prostor stadionu.
10. Pravidelná dezinfekce podlahových krytin (kabiny, sprchy, toalety, přístupové
chodby) před příjezdem družstev.
11. Pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek po skončení tréninku nebo zápasu.
12. Ponechání (v nejvyšší možné míře) otevřených dveří ve vnitřních prostorách stadionu
za účelem vyhnutí se nutnosti otevírat dveře klikou.
13. Veškeré občerstvení pro členy družstva připraví pověřený spolupracovník (kuchař,
kustod) klubu. Je zakázáno obstarání jakéhokoliv občerstvení z cizích zdrojů, včetně
družstva soupeře.
14. Každý příslušník družstva musí mít k dispozici svou vlastní nápojovou láhev.
15. Striktně se doporučují umírněné, nejlépe individuální oslavy vstřelené branky (tedy
ne hromadné oslavy všech hráčů včetně náhradníků apod.).
16. Využití společných prostor (šatna, sprchy) pouze v menších skupinách při dodržování
odstupu 2 m.
17. Z důvodu zabránění šíření nákazy je doporučeno využití sprch pouze jednotlivě,
nejvýše však vždy v takovém počtu, aby bylo možné zachovat odstup 2 m.
18. Zákaz využívání rehabilitačních prostor (wellness, sauna, ochlazovací bazén).

13

19. Využití posilovacích strojů pouze při použití jednorázových rukavic a roušek, ihned
po cvičení je nutné zařízení posilovny dezinfikovat.
20. Lékařský štáb klubu pracuje vždy v jednorázových rukavicích, s rouškami či
respirátory a používá dezinfekční roztok na očistu rukou. Je odpovědný za
dodržování hygienických opatření ve všech prostorách určených pro ošetřování
hráčů.
21. Masážní stoly musí být dostatečně odděleny, ideálně v různých místnostech a po
každém použití být dezinfikovány. Maséři mohou masírovat bez jednorázových
rukavic se zvýšeným důrazem na mytí a dezinfekci rukou a použití ochranných
prostředků dýchacích cest.
22. Před použitím a po použití všech lékařských přístrojů (ultrazvuk, nárazová vlna) je
nutná jejich důkladná dezinfekce.
23. Osoby, které se setkávají s hráči více, než je obvyklé, musí dbát zvýšené opatrnosti
při dodržování hygienických opatření.
24. Vymezit pouze nezbytný okruh osob potřebných pro činnosti týmu pro utkání.
Ostatní zůstávají dostupní přes telekomunikační prostředky.
25. Personální požadavky:
-

Pověřenec pro dodržování hygieny; klubový lékař by měl být v každém případě
osobou pověřenou ke kontaktům s orgány veřejného zdraví

-

Navýšení počtu osob pro úklidové práce na stadionu

-

Kontrola vstupu, akreditační systém, organizační řád

26. Prostorové požadavky:
-

Podle možností dvě oddělené místnosti pro dopingové vyšetření

27. Materiální požadavky:
-

Prostředky pro dezinfekci rukou (na stojanech)

-

Prostředky pro dezinfekci podlahových krytin a pomůcek

-

Ochranné prostředky dýchacích cest

-

Osobní láhve na pití

-

Bezdotekový teploměr

28. Je na zvážení individuální doprava hráčů na domácí utkání vlastními vozy

14

4)

Tréninková činnost družstev, přípravná utkání
1. Poučení všech zainteresovaných osob v klubu o základních hygienických opatřeních
(např.: dezinfekce rukou, odstup od dalších osob, nošení roušek mimo hřiště)
2. Minimalizování pobytu v kabině před i po tréninkové jednotce, stejně tak omezení
trvání kontaktu mezi hráči a ostatními příslušníky družstva.
3. Informovat hráče a ostatní osoby s přístupem na stadion o příznacích nemoci
4. Stanovení pravidel pro vstup hráčů a dalších oprávněných osob na stadion.
5. Tréninky se konají bez přítomnosti veřejnosti.
6. Hráči a ostatní příslušníci družstva informují každý den písemně (email, sms,
whatsapp) pověřenou osobu z klubu v dostatečném časovém předstihu před
příchodem do tréninkového centra, nebo na stadion, že se u nich neprojevují
symptomy nemoci COVID-19. Všem bude při příchodu do tréninkového centra, nebo
stadion vždy změřena teplota bezdotekovým teploměrem. V případě, že se u hráče
nebo jiného člena družstva symptom objeví, je striktně zakázáno těmto osobám
dostavit se do tréninkového centra nebo stadion.
7. V případě zjištění pozitivního testu u hráče, nebo jiného člena družstva se bez
prodlení anonymně informuje pověřená osoba řídícího orgánu soutěže.
8. Umístění nádob s dezinfekčním roztokem na ruce na stojany ve všech místnostech
vnitřních prostor stadionu (nebo uvnitř místností), u vchodu do tréninkového centra
a u tréninkové plochy
9. Pravidelná dezinfekce podlahových krytin (kabiny a přístupové chodby) na konci
každého tréninkového dne a všech tréninkových pomůcek při skončení tréninku
10. Pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek po skončení tréninku.
11. Využívání společných prostor pouze v nevyhnutelných případech
12. Porady mužstva se mohou konat pouze při dodržení dostatečných odstupů mezi
zúčastněnými a v dostatečně velkých místnostech, doporučeno ve venkovních
prostorech.
13. Místnost musí být dobře větraná
14. Každý příslušník družstva musí mít k dispozici svou vlastní nápojovou láhev.
15. Všechny vhodné místnosti v prostoru kabin je doporučeno přeměnit na šatny hráčů
(využití šatny domácích, hostů, rozhodčích, delegátů, dopingovou místnost). Je
povinností družstvo rozdělit do několika neměnných skupin po 4 - 8 osobách, kdy
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každá skupina bude využívat pouze svou přidělenou šatnu, včetně sprch a sociálního
zařízení. Další alternativou je převlékání a sprchování doma.
16. Z důvodu zabránění šíření nákazy je doporučeno využití sprch pouze jednotlivě,
nejvýše však vždy v takovém počtu, aby bylo možné zachovat odstup 2 m.
17. Zákaz využívání rehabilitačního zařízení, především sauny.
18. Využití posilovacích strojů pouze při použití jednorázových rukavic a roušek, ihned
po cvičení je nutné zařízení posilovny dezinfikovat. Tréninková jednotka v posilovně
musí být organizována v malých skupinách a být dodržovány dostatečné odstupy.
19. Lékařský tým klubu pracuje s rouškami a používá důsledně dezinfekční roztok na
očistu rukou. V případě použití jednorázových rukavic je nutná výměna po vyšetření
každého jednotlivého hráče.
20. Důsledné dodržování hygienických opatření mezi hráči a lékařským týmem.
21. Masážní stoly musí být dostatečně odděleny, ideálně v různých místnostech. Po
každém použití musí být dezinfikovány. Maséři mohou masírovat bez jednorázových
rukavic se zvýšeným důrazem na mytí a dezinfekci rukou a použití ochranných
prostředků dýchacích cest.
22. Před použitím a po použití všech lékařských přístrojů (ultrazvuk, nárazová vlna) je
nutná jejich důkladná dezinfekce.
23. Ponechání (v nejvyšší možné míře) otevřených dveří ve vnitřních prostorách stadionu
za účelem vyhnutí se nutnosti doteku dveřních klik.
24. Každý člen družstva je sám zodpovědný za čistotu svého tréninkového vybavení
(oblečení, obuv). V případě využívání klubové prádelny je nutné dbát zvýšených
hygienických opatření při odevzdávání použitého tréninkové oblečení za účelem
ochrany příslušných pracovníků klubu.
25. Kluboví lékaři musí dodržovat zvýšenou opatrnost v kontaktu s hráči a ostatními
členy družstva. Veškeré úkony provádějí výhradně v rouškách či respirátorech a
jednorázových rukavicích.
26. Personální požadavky:
-

Pověřenec pro dodržování hygieny (obvykle klubový lékař, který nicméně může
pověřit jinou osobu s odpovídajícím vzděláním, např. klubového fyzioterapeuta);
klubový lékař by měl být v každém případě osobou pověřenou ke kontaktům
s orgány veřejného zdraví

-

Kontrola vstupu na stadion (tréninkového centra) např. bezpečnostní agenturou

27. Prostorové požadavky:
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-

Samostatná odběrová místnost pro případ provádění testů na stadionu

-

Kontrolní místo při vstupu na stadion (oprávnění ke vstupu, měření tělesné
teploty)

-

Místnost pro týmové porady dostatečně velká (odstupy) a odvětrávaná

28. Materiální požadavky:
-

Prostředky pro dezinfekci rukou (na stojanech)

-

Prostředky pro dezinfekci podlahových krytin a pomůcek

-

Ochranné prostředky dýchacích cest a jednorázové rukavice

-

Osobně označené láhve na pití

29. Přípravná utkání:

5)

-

Pro přípravná utkání platí povinnost dodržovat veškerá opatření dle tohoto
Protokolu včetně povinnosti vyšetření hráčů, rozhodčích a členů realizačních týmů
na přítomnost SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem ne starším
než 48 hodin od odběru biologického vzorku v době zahájení utkání.

-

Nadto platí omezení počtu osob a to tak, že maximální počet všech osob
přítomných v areálu fotbalového stadionu nesmí přesáhnout 100 osob

-

Přípravná utkání jsou na území České republiky povolena pouze mezi družstvy
klubů FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Pravidla pro pobyt družstva na hotelu
1. Každý příslušník družstva (hráč, trenér, lékař atd.) je ubytován na samostatném
pokoji.
2. Doprovod hráčů na hotel je doporučeno zmenšit na nejnižší možnou míru. Vedoucí
mužstva by měl být vyškolen na hygienická opatření, zájezdu by se neměly účastnit
osoby z rizikových skupin.
3. Hotel je buď celý vyhrazen pro družstvo a jeho příslušníky, nebo musí být k dispozici
celé patro, aby nemohlo dojít ke kontaktu s jinými hosty. V případě, že není možné
zarezervovat hotel jen pro klub je doporučeno zajistit následující opatření, pokud
povaha hotelu zavedení opatření umožňuje:
•

zajištění samostatného vchodu do hotelu pro družstvo a jeho příslušníky

•

zajištění samostatných prostor v hotelu bez možnosti přístupu ostatních hostů
(samostatná chodba k pokojům, jídelna, zasedací místnost)
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•

vlastní výtah

4. Zákaz vstupu hráčů a ostatních členů družstva do wellness, posilovny, sauny a dalších
nespecifikovaných společných prostor (např. hotelový bar). Variantou je i uzamčení
těchto prostor.
5. K dispozici dezinfekční prostředky na očistu rukou na hotelové chodbě, před i uvnitř
společných místností, v místnostech zdravotnického týmu. Povinné nošení roušek
hráči a ostatními členy družstva mimo vlastní pokoj, jídelnu a v týmovém autobusu.
Důsledné dodržování odstupu od ostatních osob a v maximální možné míře rovněž
dodržování odstupu od ostatních hráčů a členů realizačního týmu.
6. Po dobu ubytování družstva na hotelu nesmí být pokoje uklízeny hotelovým
personálem. Žádné osoby mimo členy družstva se nesmí pohybovat v prostorech
určených pro hráče a ostatní členy družstva, a to včetně chodeb vedoucích
k pokojům. Na vhodném místě (samostatný pokoj) v blízkosti pokojů hráčů musí být
připraven dostatečný počet ručníků a hygienických prostředků. Jakýkoli kontakt
s osobami odpovědnými za úklid je zakázán.
7.

Jídelna a zasedací místnost musí být dostatečně velké, aby bylo možné dodržet
dvoumetrový odstup mezi jednotlivými osobami.

8.

Hotelový personál je povinen nosit roušky a pravidelně používat dezinfekci na očistu
rukou. Musí být důkladně proškolen o hygienických pravidlech a symptomech nemoci
COVID-19 a při objevení jakéhokoli symptomu mají zakázán vstup do prostor hotelu.

9.

Minimalizovat kontakty s hotelovým personálem, zajistit plynulost dodání:
•

Dostatečného množství jídla a nápojů, dostatečného množství nádobí při
společném stravování družstva ještě před příchodem hráčů do jídelny

•

Je zakázáno stravování formou bufetu. Hráči a ostatní členové družstva si
budou jídlo jednotlivě odebírat z výdejového místa.

•

Úklid ze stolů začne až poté, co hráči opustí jídelnu. Zároveň platí, že během
oběda se bude nacházet v jídelně nejméně možný počet osob hotelového
personálu.

10. Všechny místnosti musí mít možnost dostatečného odvětrávání.
11. Vyhýbání se doteku rukou výtahových tlačítek, zábradlí na schodišti apod.
12. Vyhýbat se použití mobilního telefonu, tabletu, play-stationu apod. jiných osob
13. I uvnitř družstva je zapotřebí se vyvarovat tělesného kontaktu a dodržovat odstup 2
m.
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14. Kromě hráčů by měl být na hotelu jen naprosto nezbytný počet dalších příslušníků
družstva.

6)

Testování na přítomnost SARS-CoV-2, doporučení v případě výskytu
pozitivního testu u příslušníka družstva

1. Testování na přítomnost SARS-CoV-2
•
•

•

•

•

Každý klub je povinen zajistit na vlastní náklady pravidelné provádění vyšetření na
přítomnost SARS-CoV-2 metodou RT-PCR (dále také jako „vyšetření“).
při utkáních F:L i F:NL jsou všechny osoby uvedené v zápise o utkání včetně jeho
přílohy i další osoby z klubů s povolením ke vstupu do zóny 1 povinny předložit
potvrzení, že absolvovaly vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 metodou RT-PCR
s negativním výsledkem ne starším než 48 hodin od odběru biologického vzorku
v době zahájení utkání. Tato povinnost se nevtahuje na osoby, které nemají
klinické známky onemocnění COVID-19 a prokazatelně prodělaly onemocnění
COVID-19 a absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RTPCR testu, a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90
dní;
V případě, že u osoby, která absolvovala vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR, je výsledek tohoto vyšetření pozitivní a jedná se o osobu, která
prokazatelně prodělala onemocnění COVID-19 a absolvovala podle platných
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci z důvodu pozitivního PCR
testu ve stanoveném rozsahu, může se tato osoba účastnit soutěžního utkání
pouze v případě, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více
než 90 dní. V případě, že uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT- PCR testu
více než 90 dní, osoba se soutěžního utkání nemůže účastnit a bude izolována do
doby rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví o dalším
postupu;
hráči, kteří nepředloží potvrzení o absolvování vyšetření dle předchozích odrážek,
nebo se na ně nevztahuje výjimka uvedená v předchozí odrážce, nesmí nastoupit
k soutěžnímu utkání ani se účastnit dalších tréninkových jednotek družstva;
členové realizačního týmu ani další osoby, kteří nepředloží potvrzení o absolvování
vyšetření dle předchozích odrážek, nebo se na ně nevztahuje výjimka uvedená v
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•
•

předchozích odrážkách, nemohou během utkání do prostor zóny 1 ani být
v bezprostředním kontaktu s hráči a ostatními členy realizačního týmu;
V zápise o utkání může být jako hráč či člen realizačního týmu uvedena pouze
osoba, která splňuje výše uvedené podmínky;
naléhavě doporučujeme testování všech osob, které mohou být v blízkém, či
delším kontaktu s hráči a realizačním týmem (např. pracovníci klubu, řidič
autobusu);

2. Klubový lékař (nebo jiný pověřený pracovník klubu s potřebným zdravotnickým
vzděláním)
•

Podává informace příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví a úzce s nimi
spolupracuje, a to jak v rámci provádění epidemiologických šetření, tak i v rámci
provádění karanténních opatření (karanténa, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický
dozor).

•

informuje pověřenou osobu řídícího orgánu soutěže v případě pozitivního testu u
člena družstva. V souvislosti s žádostí o odložení utkání je klub povinen řídícímu
orgánu prokázat, kteří členové družstva se nemohou utkání účastnit z důvodu
nařízené izolace či karanténních opatření
Ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví organizuje testování hráčů, nebo
příslušníků družstva s projevenými symptomy,
Ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví organizuje testování všech osob
z klubu, se kterými byl hráč v kontaktu,
Organizuje každodenní sběr informací o zdravotním stavu hráčů a ostatních
příslušníku družstva (symptomy nemoci COVID-19) a ukládá je,
Provádí osvětu u hráčů a dalších členů družstva (vysvětluje nutnost hygienických
opatření apod.),
Těsně spolupracuje s příslušnými orgány hygieny a veřejného zdraví.

•
•
•
•
•

3. Hráč, nebo člen realizačního týmu
•

•
•

Při projevu jakýchkoliv symptomů nemoci u sebe ihned telefonicky vyrozumí
klubového lékaře, nebo jiného pověřeného pracovníka klubu s potřebným
zdravotnickým vzděláním.
Ihned se sám izoluje ve smyslu protiepidemických opatření, k zabránění nákazy
rodinných příslušníků a členů družstva,
V případě výskytu jakýchkoliv příznaků onemocnění jsou zakázána namáhavá
tělesná cvičení

20

4. Klub
•

•

Pozitivně testované případy zásadně nesděluje médiím, zde je potřeba upřednostnit
potvrzení onemocnění a jasnou dokumentaci předpokládané trasy přenosu nemoci
(kdy a jak k přenosu došlo),
Telefonicky konzultuje s hráčem, že v případě karantény či lékařského dohledu (bez
příznaků), nebo do 3-4 dnů po odeznění příznaků (v případě propuknutí nemoci) je
hráč v domácích podmínkách dostatečně zaopatřen.

21

PŘÍLOHA 1 PROTOKOLU OPATŘENÍ – MANUÁL COVID -19
COVID-19 screening – LFA
Screeningový dotazník pro hráče, rozhodčí a členy realizačního týmu. Nutno vyplnit v den
zápasu, nejpozději 2 hodiny před každým zápasem, a potvrdit klubovým lékařem.
Jméno

Příjmení
 Hráč

 Realizační tým

 Rozhodčí

1. Typické příznaky onemocnění COVID-19
Pozoroval jste na sobě v posledních 14 ti dnech, nebo od posledního vyplnění
screeningového dotazníku některý z následujících typických příznaků onemocnění COVID-19?
 ANO











Zvýšená teplota nebo horečka
Suchý kašel
Zvýšená únava
Produkce sputa (hlen z dýchacích cest)
Dušnost
Bolesti krku
Bolesti svalů a kloubů
Bolesti hlavy










NE
Třesavka
Ztráta čichu
Ztráta chuti
Pocit na zvracení, zvracení
Ucpání nosu
Průjem
Hemoptýza (vykašlávání krve)
Překrvení spojivky

V případě výskytu výše uvedených příznaků je třeba ihned telefonicky kontaktovat
klubového lékaře a krajskou hygienickou stanici, do doby vyšetření lékařem zůstat v izolaci,
v případě indikace PCR vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 absolvovat vyšetření
bezodkladně.
2.

PCR test SARS-CoV-2 byl proveden dne:

3.

s výsledkem  negativní
 pozitivní
Opakovaný PCR test SARS-CoV-2 byl proveden dne:

4.

s výsledkem  negativní
Následný PCR test SARS-CoV-2 byl proveden dne:
s výsledkem  negativní

 pozitivní
 pozitivní

V posledních 14 dnech jsem BYL /NEBYL v kontaktu s osobou, u které byl pozitivní PCR test
na SARS-CoV-2.
Datum

Podpis (hráč, realizační tým, rozhodčí)

Datum

Podpis klubového lékaře
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PŘÍLOHA 2 PROTOKOLU OPATŘENÍ – MANUÁL COVID -19
COVID-19 screening – LFA
Screeningový dotazník pro ostatní osoby vstupující na stadion. Nutno vyplnit při vstupu na
stadion.
Jméno

Příjmení

Datum narození

Adresa

1. Typické příznaky onemocnění COVID-19
Pozoroval jste na sobě v posledních 14 ti dnech, nebo od posledního vyplnění
screeningového dotazníku některý z následujících typických příznaků onemocnění COVID-19?
 ANO









Zvýšená teplota nebo horečka
Suchý kašel
Zvýšená únava
Produkce sputa (hlen z dýchacích cest)
Dušnost
Bolesti krku
Bolesti svalů a kloubů
Bolesti hlavy











NE
Třesavka
Ztráta čichu
Ztráta chuti
Pocit na zvracení, zvracení
Ucpání nosu
Průjem
Hemoptýza (vykašlávání krve)
Překrvení spojivky

V případě výskytu výše uvedených příznaků je třeba ihned telefonicky kontaktovat lékaře a
krajskou hygienickou stanici, do doby vyšetření lékařem zůstat v izolaci, v případě indikace
PCR vyšetření na přítomnost SARS-CoV-2 absolvovat vyšetření bezodkladně.
2.

Měření teploty při vstupu na stadion
Naměřená hodnota _________________________________

3.

PCR test SARS-CoV-2 byl proveden dne:

s výsledkem  negativní

 pozitivní

 nebyl proveden

V posledních 14 dnech jsem BYL /NEBYL v kontaktu s osobou, u které byl pozitivní PCR test
na SARS-CoV-2.
Datum

Podpis

23

