
  

 

OPATRENIA A USMERNENIE K HROMADNÉMU PODUJATIU v behu 
na lyžiach 22 – 23.01.2022 SKALKA PRI KREMNICI 

Všetci účastníci sa riadia podľa usmernení a pokynov zverejnených podľa: 
5 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa 
nariaďujú opatrenia  
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí zo dňa 17.01.2022. 

Vstup do areálu hromadného podujatia je možný iba pre športovcov a členov realizačného tímu (RT) 
v režime:  

OTP do 18 rokov  

- (osoba kompletne očkovaná) 

- (pri testovaných je nutné sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie 
starším ako 72 hod. od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu 
antigénového testu) 

- (prekonanie ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami) 

OP nad 18 rokov 

Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami 
RESPIRÁTOROM FFP2. 

Vedúci / zástupca klubu / oddielu je povinný pri prezentácii predložiť doklady športovcov a RT 
preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa platnej vyhlášky č.5. 

Vedúci / zástupca klubu / oddielu je povinný pri prezentácii podpísať prehlásenie zodpovednosti za 
dodržiavanie nariadení Covid -19 podľa vyhlášky č. 5 a tohto usmernenia. 

Na prípadné trasovanie účastníkov hromadného podujatia sa použijú kontaktné údaje z online 
registrácie.  

Preberie štartovné čísla a označenie účastníkov podujatia. 

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je 
osoba povinná ostať v domácej izolácii! 

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto 
hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára! 

Platí zákaz podávania rúk! 

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, 
obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť 
účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb. 

Pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia dodržiavanie rozostupov 2 m medzi 
osobami!  

Podujatie sa uskutočňuje bez divákov!  


