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Podmínky účasti hráčů a členů realizačního týmu na reprezentační akci ČH

1. Na srazu reprezentační akce jsou všichni hráči i členové realizačního týmu povinni
předložit týmovému lékaři negativní výsledek testu na COVID 1-9, který není starší než 72
hodin. Požaduje se test PCR - v,ýtěr z nosohltanu.
Odběr si každý hráč a člen realizačního týmu zajistí individuá]ně v místě bydliště. lnformace o
nejbližší laboratoři na odběr a zajištění vyšetření lze zjistit na místní Krajské hygienické stanici.
Vyhodnocení testu by nemělo trvat déle než 48 hodin, obvykle jsou ale v,ýsledky známy dříve,
Přesto je důležité zajistit si odběr včas před odjezdem na akci. Testování se provede v režimu
samoplátce, po předložení účtenky bude proplacen manažerem reprezentačního týmu
v průběhu akce. V případě pozitivního výsledku testu prosím ihned kontaktujte hlavního
trenéra, a budete poté sami kontaktováni i místní hygienickou stanicí.

2. Průběh reprezentační akce bude podléhat přísným hygienickým opatřením

3. Poslední den před ukončením reprezentační akce budou všichni hráči i členové
realizačního týmu opět testováni. Tento test bude probíhat hromadně v místě konánísrazu na

náklady Čn. Po vyhodnocení testu bude každý vyrozuměn o jeho rnisledku, až do sdělení
uýsledku testu by se všichni hráči i členové realizačního týmu měli zdržovat v místě bydliště,
bez kontaktu se suým pracovištěm nebo mateřským klubem. Teprve poté, co budou mít k
dispozici negativní v,ýsledek v,ýstupního testu, se mohou opět zapojit do programu ve svém
klubu, resp. na svém pracoviští.
V opačném případě (pozitivní test}, hráč nebo člen realizačního týmu, bude kontaktován
místní hygienickou stanici, která provede další opatření.

4. Hráč, nebo člen realizačního týmu, ktený v minulosti prodělal nemoc COV|D-19 a je
vyléčený, nemusí po dobu 6 měsíců dokladovat aktuální test před reprezentační akci. Považuje
se za imunního. V takovém případě předloží na srazu reprezentační akce poslední pozitivní a
uýstupně negativní test.
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