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Covid-19 pravidla pro Hlinka Gretzky Cup 2021 
Prevence 

• Zdraví všech osob na místě má nejvyšší prioritu; předpokládá se vysoká solidarita a osobní 
odpovědnost. 

• Osoby s příznaky Covid-19 nemají na akci přístup. 
• Pokud je později diagnostikována nemoc Covid-19 (max. do 14 dnů), musí být pořadatel 

okamžitě informován prostřednictvím emailu office@czehockey.cz či telefonu 737 822 386. 
• Čestné prohlášení (viz níže) musí být vyplněno pravdivě. 

Ochranná opatření 

Tři nejdůležitější ochranná opatření jsou: 

• Ochrana obličeje: Na akci je povinné nosit vždy a všude respirátory FFP2 nebo KN95 kromě 
tréninku na ledu. 

• Hygiena rukou: Pravidelně si myjte ruce mýdlem a vodou a před nasazením respirátoru nebo 
po něm si vždy ruce dezinfikujte. 

• Udržujte odstup: Udržujte vzdálenost 2 metry nebo více od sebe. Udržování odstupu je 
obzvláště důležité ve vnitřních prostorách a při stravování. 

Vstup na sportoviště 

Na zimní stadion se v průběhu akce dostanou pouze osoby, které mají pořadatelem vystavenou 
akreditaci nebo mají vstupenku / permanentku na zápas / hrací den.  

Pro získání akreditace, nebo povolení vstupu na zápas / hrací den bude potřeba pro držitele 
permanentky nebo jednorázové vstupenky bude nutné prokázat také bezinfekčnost dle aktuálních 
vládních nařízení. Tedy mít jeden z těchto dokumentů: 

• výsledek negativního PCR test ne starší sedmi dnů 
• výsledek negativního antigenního testu ne starší 72 hodin 
• potvrzení o očkování proti COVID-19 (alespoň 14 dní od druhé dávky) 
• potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 v posledních 180 dnech 

Osobní odpovědnost 

Všichni účastníci dodržují opatření pro pořádání akce s vysokou mírou osobní odpovědnosti! 

Odpovědnost za dodržování a kontrolu definovaných opatření nese pořadatel. 

Účastníci jsou povinni důsledně dodržovat předepsaná opatření a hlásit neprodleně jakékoli příznaky 
nemoci. 

Osoba odpovědná za opatření pro pořádání akce: 

Aleš Zahálka 
zahalka@czehockey.cz 
+420 725 757 047 
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Čestné prohlášení 

Pro získání akreditace na akci musí být podepsáno čestné prohlášení, jinak bude akreditace 
zamítnuta. Tím je zajištěno individuální školení všech účastníků akce. Čestné prohlášení musí být 
vyplněno pravdivě.  

Příloha 1 - Čestné prohlášení 

Sledování kontaktů 

Kompletní trasování kontaktů pro vysledování blízkých kontaktů je hlavním úkolem organizátora. 
Pokud jsou lidé spolu déle než 15 minut nebo opakovaně klesnou pod minimální vzdálenost 2 metru 
bez ochranných pomůcek, považuje se to za blízký kontakt. 

Pro realizaci trasování kontaktů platí následující: 

• Seznamy všech přítomných účastníků vyjma diváků jsou zaručeny akreditací. Tyto seznamy 
se uchovávají do 14 dnů po události a v případě potřeby je lze předat zdravotnickým orgánům. 

• Pro účely realizace trasování kontaktů bude využito zpracování osobních údajů v minimálním 
možném rozsahu. Tyto údaje budou zabezpečeny v souladu s čl. 32 GDPR a využity výlučně 
pro účely ochrany zdraví všech přítomných osob. Po splnění účelu budou vymazány.  

Postup v případě příznaků 

Pokud se objeví příznaky, je důležité se v každém případě zdržovat mimo oblast akce. Postup je 
následující: 

• Pokud se objeví příznaky, musí být okamžitě informován vedoucí týmu / vedoucí pracovník. 
• Dotčená osoba bude umístěna do karantény. 
• Vedoucí týmu / vedoucí pracovník okamžitě informuje odpovědnou osobu organizátora. 

Odpovědná osoba rozhodne o dalším postupu na základě pokynů příslušné hygienické stanice. 

Cestovní požadavky 

Kvůli pandemii Covid-19 existují speciální předpisy pro vstup do České republiky. Pokud míříte na akci 
ze zahraničí, dbejte prosím pokynů Ministerstva zahraničí ČR. 


