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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 opatření pro organizaci soutěžních a přípravných utkání, tréninkovou
činnost v klubech, pravidla pro pobyt družstva na hotelu a podmínky bezinfekčnosti. Cílem je
eliminace rizika přenosu nákazy mezi všemi zúčastněnými ve fotbalovém hnutí a pomoc při
zachování sportovní činnosti v členských klubech LFA a FAČR.
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, 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 2021/22
Upozorňujeme rovněž, že Vláda České republiky či Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro
konání sportovních utkání závazné hygienicko-protiepidemické podmínky, a to aktuálně
formou Krizových opatření nebo Mimořádných opatření. Tyto podmínky mají vždy, pokud jsou
nastaveny přísněji než podmínky dle tohoto Protokolu, přednost před ustanovením tohoto
Protokolu.
Pořadatelé akcí nad 1000 osob mají povinnost oznámit jejich konání nejméně 5 dní předem
krajské hygienické stanici, a to nejméně v rozsahu těchto informací: datum, doba, místo
konání akce, telefonický kontakt na pořadatele a předpokládaný počet účastníků.
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2) Organizační opatření na stadionech pro soutěžní a přípravná
utkání

-

Rozdělení stadionu na zóny

-

Kapacita stadionů

-

Osoby 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 vedoucí ke hřišti)
• 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.
• hráči, rozhodčí a členové realizačního týmu nesmí vykazovat klinické příznaky
onemocnění covid-19 a před utkáním musí organizátorovi prokázat splnění podmínky
bezinfekčnosti (viz bod 5 Protokolu),
• organizátor utkání má povinnost vést evidenci osob účastnících se utkání (nikoliv však
diváků a dalších návštěvníků utkání) pro potřeby případného epidemiologického šetření
orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení)
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a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu
30 dnů ode dne utkání,
• je doporučeno využití sprch pouze jednotlivě, nejvýše však vždy v takovém počtu, aby
bylo možné zachovat odstup 2 m,
• ve vnitřních společných prostorech stadionu jsou zúčastněné osoby povinny používat
ochranné prostředky dýchacích cest a to výhradně respirátor minimálně třídy FFP2 nebo
KN95 bez výdechového ventilu,
• v době utkání nejsou hráči, rozhodčí ani členové realizačních týmů povinni používat
ochranu dýchacích cest.

Zóna 2 – okolí hrací plochy, zahrnuje:
•

ostatní prostory hřiště neuvedené v Zóně 1 ve vzdálenosti minimálně 2 m od oblastí
uvedených v Zóně 1.

•

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

Zóna 3 – tribuny a vnitřní prostory stadionu, zahrnuje:
• tribuny (jsou míněna 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)
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Kapacita stadionů – diváci – podmínky účasti a bezinfekčnosti
• Maximální přípustný počet přítomných diváků činí 1000 osob;
• za diváky se pro tyto účely považují vždy i VIP hosté, partneři domácího klubu a partneři
LFA
• za diváky se pro tyto účely naopak nepovažují hráči, rozhodčí a členové realizačního
týmu, další osoby uvedené v tomto Protokolu opatření podílející se v rámci výkonu
svého povolání či podnikání na pořádání, zajištění a zabezpečení akce
• Všichni diváci musí být usazeni, je tedy zakázáno využít sektory na stání;
• všichni diváci od dovršení 12 let věku musí splňovat zpřísněné podmínky bezinfekčnosti,
a to buďto dokončené očkování nebo prodělání onemocnění, resp. u dětí do 18 let a
osob se zahájeným očkováním, popřípadě osob s potvrzením o tom, že nemohou být
očkovány, RT-PCR test ne starší než 72 hodin – podrobnosti níže.
• je možné diváky usadit vedle sebe – tedy bez povinnosti obsadit každou druhou sedačku.
• na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 12let věku, dané
podmínky bezinfekčnosti; organizátor je povinen při vstupu osoby na akci splnění
podmínek bezinfekčnosti kontrolovat; v případě, že osoba splnění podmínek
bezinfekčnosti neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,
• vzdálenost diváků od hrací plochy musí být nejméně 2 m,
• diváci přítomní na sportovních utkáních jsou povinni nosit na utkáních ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, 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).

• organizátor utkání není povinen poskytnout hostujícímu klubu vstupenky pro fanoušky
hostujícího klubu.
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• Dle Krizového opatření vlády je zakázána konzumace alkoholických nápojů na veřejně
přístupných místech (kromě vnitřních prostor provozoven stravovacích služeb). Proto je
zakázáno prodávat či jinak nabízet divákům na stadionu alkoholické nápoje.
• Konkrétně jsou v souladu s aktuálně platným Mimořádným opatřením MZ pro diváky
stanoveny podmínky bezinfekčnosti takto:
i)

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to národním
certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování
vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za
podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

ii)

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní

iii)

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, to však platí pouze jde-li o
a) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
b) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci (nutno doložit záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN)); nebo
c) osobu s nedokončeným očkováním – tedy osobu očkovanou proti onemocnění
covid-19, pokud
(i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
neuplynula doba 14 dnů, nebo
(ii) v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka
očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální
doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky, nebo
(iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
neuplynula doba 14 dnů.

iv)

dětí do dovršení 12let věku nemusí bezinfekčnost dokládat

Veškeré přípravné práce na utkání probíhající na stadionu musí být ukončeny před
příjezdem družstev na stadion.
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Upozorňujeme, že další omezení a pravidla mohou být stanovena opatřeními vydanými
příslušnými krajskými hygienickými stanicemi s platností pro kraj, okres, obec apod.

Osoby s oprávněním k účasti na utkání

Zóna 1 – týmová zóna
• rozhodčí
• delegáti 1
• hráči domácí
• hráči hosté
• realizační tým domácí
• realizační tým hosté
• technický doprovod domácí
• technický doprovod hosté
• obsluha nosítek
• pořadatelská a bezpečnostní služba
• koordinátor TV přenosů O2 TV
• koordinátor TV přenosů LFA

Zóna 2 – okolí hrací plochy
•

podavači míčů

•

posádka sanitního vozu

•

akreditovaní fotografové

•

technická podpora TV přenosů a systému VAR2

•

pracovníci pro údržbu hrací plochy

•

obsluha televizních kamer u hrací plochy (kamery umístěné mimo technickou zónu)
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Zóna 3 – tribuny a vnitřní prostory stadionu
• zdravotní služba3
• hasiči3
• PČR3
• vedení domácího klubu
• vedení hostujícího klubu 4
• anti-dopingová agentura5
• tiskové oddělení obou klubů 6
• píšící novináři 8
• data z utkání (InStat, Fast-betting)
• televizní společnosti 7
(držitelé práv pro TV přenos, rozhovory nebo pro účely zpravodajství)
• klubové video – domácí a hosté
• rozhlasové stanice
• partneři LFA (započítávají se do počtu 1.000 diváků) – domácí klub je povinen
poskytnout LFA na vyžádání až 35 vstupenek, z toho alespoň 15 VIP vstupenek, přičemž
10 z nich musí být nejlepší kategorie VIP, kterou klub disponuje);
• zástupci řídícího orgánu soutěže a FAČR na vyžádání 4 VIP vstupenky
• pořadatelská služba
• bezpečnostní služba
• organizační zabezpečení utkání
• VIP hosté (započítávají se do počtu 1.000 diváků)
• partneři domácího klubu (započítávají se do počtu 1.000 diváků)
• ostatní diváci podle celkové zbývající možné kapacity 1.000 diváků

Poznámky:
1)

Delegáti utkání se mohou pohybovat ve všech zónách stadionu.
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2)

Za účelem zajištění televizního přenosu, nebo funkčnosti systému VAR i v době do
zahájení utkání a v jeho průběhu má přístup do zóny 2 (okolí hrací plochy) 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 mohou v nezbytném rozsahu vstupovat do
venkovních prostor zón 1-3 v souvislosti se zabezpečením pořádku a bezpečnosti na
stadionu.

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 o
bezinfekčnosti (viz bod 5 Protokolu). 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 o bezinfekčnosti (viz bod 5 Protokolu).

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 o bezinfekčnosti (viz bod
5 Protokolu)

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 o bezinfekčnosti (viz bod 5 Protokolu)

8)

Píšící novináři a ostatní osoby, které by se účastnily tiskové konference konané
v prezenční formě, jsou povinny předložit potvrzení o bezinfekčnosti (viz bod 5 Protokolu)

Nad rámec výše uvedeného se stanoví, že, kromě zdravotní služby, hasičů a příslušníků
Policie ČR, jsou všechny osoby s přístupem do zóny 1 a 2 povinny předložit potvrzení o
bezinfekčnosti (viz bod 5 Protokolu)

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. Všechny
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osoby ve vozidle (s výjimkou řidiče) mají povinnost nošení ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je výhradně respirátor minimálně třídy FFP2 nebo
KN95 bez výdechového ventilu. 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.
Při užití jakýchkoliv prostředků veřejné dopravy platí zpřísněná povinnost nošení
ochranných prostředků, jak je uvedena výše v tomto bodě.
• Obě družstva se dostaví na stadion podle časového plánu, který je přílohou č. 3 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.

NÁSTUP DRUŽSTEV NA HRACÍ PLOCHU
• Každé družstvo nastoupí na hrací plochu samostatně, nekoná se společný nástup
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• 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 technické zóně,
s výjimkou koordinátora TV přenosu, pokud předloží potvrzení o bezinfekčnosti (viz
bod 5 Protokolu).
• Lavička pro příslušníky družstva:

POLOČASOVÁ PŘESTÁVKA
• Družstva odcházejí z hrací plochy do kabin odděleně.
• Počet osob v kabinách je omezen na nezbytné minimum při zachování odstupu.
• Poločasové TV rozhovory s hráči nebudou prováděny.

ZÁSTUPCI MÉDIÍ
•

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

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

DALŠÍ HYGIENICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ
• Poučení všech zainteresovaných osob k utkání o základních hygienických opatřeních
(dezinfekce rukou, postup při kašlání a kýchání, odstup od dalších osob, nošení
ochranných prostředků). Povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je výhradně respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu, platí pro všechny osoby v celém areálu stadionu s výjimkami
výslovně uvedenými.
• Minimalizování pobytu v kabinách před i po utkání.
• Stanovení pravidel pro vstup hráčů a dalších oprávněných osob na stadion.
• Pořadatel utkání zajistí adekvátní prostor a podmínky pro případnou potřebu
předběžné izolace v případě výskytu podezření na infekční respirační onemocnění.
• Umístění nádob s dezinfekčním roztokem na ruce na stojany ve všech místnostech
vnitřních prostor stadionu.
• Pravidelná dezinfekce podlahových krytin (kabiny, sprchy, toalety, přístupové chodby)
před příjezdem družstev.
•

Pravidelná dezinfekce všech použitých pomůcek po skončení zápasu.

•

Ponechání (v nejvyšší možné míře) otevřených dveří ve vnitřních prostorách stadionu
za účelem vyhnutí se nutnosti otevírat dveře klikou.

•

Veškeré občerstvení pro členy družstva připraví pověřený spolupracovník (kuchař,
kustod) klubu. Je zakázáno obstarání jakéhokoliv občerstvení z cizích zdrojů, včetně
družstva soupeře.

•

Každý příslušník družstva musí mít k dispozici svou vlastní nápojovou láhev.

•

Využití posilovacích strojů pouze při použití jednorázových rukavic a roušek, ihned po
cvičení je nutné zařízení posilovny dezinfikovat.

•

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.
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•

Před použitím a po použití všech lékařských přístrojů (ultrazvuk, nárazová vlna) je
nutná jejich důkladná dezinfekce.

•

Prostorové požadavky:
-

Podle možností dvě oddělené místnosti pro dopingové vyšetření

PRO PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ SE VÝŠE UVEDENÁ PRAVIDLA POUŽIJÍ PŘIMĚŘENĚ

3)

Tréninková činnost družstev
• hráči a členové realizačního týmu nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid19 a nejméně jedenkrát za 7 dnů musí v rámci klubu prokázat splnění podmínky
bezinfekčnosti (viz bod 5 Protokolu),
• klub má povinnost vést evidenci osob účastnících se přípravy pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu
identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní
číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní
příprava,
•

je doporučeno využití sprch pouze jednotlivě, nejvýše však vždy v takovém počtu, aby
bylo možné zachovat odstup 2 m.

•

ve vnitřních společných prostorech stadionu jsou hráči a členové realizačního týmu
povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest a to výhradně respirátor
minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu,

•

v době tréninkové jednotky nejsou hráči, ani členové realizačního týmů povinni
používat ochranu dýchacích cest.

4) Pravidla pro pobyt družstva na hotelu
• Upozorňujeme, že dle aktuálně platného Mimořádného opatření MZ se v ubytovacím
zařízení mohou ubytovat pouze osoby splňující podmínky bezinfekčnosti. Pokud není
osoba schopna prokázat bezinfekčnost dokladem o očkování nebo prodělání
onemocnění, musí předložit doklad o tom, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami
RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
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• 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.
• 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)

-

vlastní výtah

• Zákaz vstupu hráčů a ostatních členů družstva do wellness, posilovny, sauny a dalších
nespecifikovaných společných prostor (např. hotelový bar).
• K dispozici dezinfekční prostředky na očistu rukou na hotelové chodbě, před i uvnitř
společných místností, v místnostech zdravotnického týmu. Povinné nošení ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je výhradně respirátor minimálně třídy
FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, 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.
• 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.
• Jídelna a zasedací místnost musí být dostatečně velké, aby bylo možné dodržet
dvoumetrový odstup mezi jednotlivými osobami.
• Hotelový personál je povinen nosit ochranné prostředky dýchacích cest dle příslušných
předpisů (viz výše) 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.
• Minimalizace kontaktů s hotelovým personálem, zajištění plynulosti dodání:
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-

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.

•

Všechny místnosti musí mít možnost dostatečného odvětrávání.

•

Vyhýbání se doteku rukou výtahových tlačítek, zábradlí na schodišti apod.

•

Vyhýbat se použití mobilního telefonu, tabletu, play-stationu apod. jiných osob

•

I uvnitř družstva je zapotřebí se vyvarovat tělesného kontaktu a dodržovat odstup 2 m.

•

Kromě hráčů by měl být na hotelu jen naprosto nezbytný počet dalších příslušníků
družstva.

5) Podmínky bezinfekčnosti
Splnění podmínek bezinfekčnosti se (kromě diváků, u nichž platí zpřísněné podmínky pro
prokázání bezinfekčnosti uvedené výše) prokazuje:
a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, že u očkování uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
c) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
Výlučně ve vztahu k níže uvedeným osobám je v krajních případech, tj. například v případě,
kdy je riziko, že nebude včas zajištěn výsledek RT-PCR vyšetření, možné bezinfekčnost prokázat
i dokladem o tom, že osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický
pracovník.
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• hráči
• rozhodčí a delegáti
• členové realizačních týmů
• technický doprovod
• osoby z vedení domácího a hostujícího klubu
• obsluha nosítek
• pořadatelská a bezpečnostní služba
• koordinátor TV přenosů O2 TV a LFA
•

podavači míčů

•

posádka sanitního vozu

•

akreditovaní fotografové

•

technická podpora TV přenosů a systému VAR

•

pracovníci pro údržbu hrací plochy

•

obsluha televizních kamer u hrací plochy (kamery umístěné mimo technickou zónu)
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