COVID-19 opatrenia
M-SR v karate, 27. - 28.11.2021, Bratislava NTC aréna.
Tréneri, asistenti, rozhodcovia, súťažiaci
Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu na celom území SR,
podmienkou účasti VŠETKÝCH účastníkov v deň podujatia,
(platí pre očkovaných, neočkovaných, osoby ktoré prekonali ochorenie COVID-19
pred nie viac ako 180 dňami, pre deti do 12 rokov a 2 mesiacov) bude:
- preukázanie sa (vytlačeným, resp. v telefóne) negatívnym RT-PCR alebo LAMP
testom na SARS-CoV-2 nie starším ako 72 hodín alebo Antigénovým testom nie
starším ako 48 hodín,
- pred vstupom do haly sa okrem kontroly testu u každého účastníka bude merať telesná
teplota bezdotykovým teplomerom,
- tréneri a asistenti sa musia preukázať platnou ID kartou SZK pri vstupe cez
hlavný vchod.
Organizátor turnaja si tiež vyhradzuje právo v prípade príznakov respiračného ochorenia
účastníka podujatia na kontrolu jeho zdravotného stavu (odmeraním teploty, príp.
vykonanie Antigénového testu).
Organizátor turnaja vyzýva trénerov, asistentov, rodičov, aby v prípade zhoršeného
zdravotného stavu seba, svojich pretekárov, detí, nevstupovali do miesta konania súťaže.
Vstup a pobyt v mieste hromadného športového podujatia v NTC aréne bude povolený
len s prekrytými hornými dýchacími cestami s repirátorom FFP2 (okrem súťažiacich
pretekárov na tatami).
Súťažiaci, tréneri, asistenti budú využívať tribúny B a D, pričom na tribúnach bude tiež
povinné nosenie rúšok - respirátor FFP2, ktoré platí aj pre všetkých prítomných
a zabezpečujúcich podujatie.
Organizátor ďalej zabezpečí:
- vykonávanie častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v
interiéri a predmetov,
- hygienické zariadenia, ktoré budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- pri vstupe do priestorov hromadného športového podujatia v NTC aréne dávkovače na
dezinfekciu rúk
- pri vstupe do priestorov hromadného športového podujatia v NTC aréne oznam o
povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná
zostať v domácej izolácii.

Diváci – rodičia
Organizátor umožní vstup divákom-rodičom na podujatie avšak iba v režime OTP
(očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19), cez samostatný vchod, pre ktorých
bude určená len tribúna C a u ktorých sa bude vyžadovať prekrytie horných dýchacích
ciest respirátorom FFP2.
Diváci – rodičia sa budú registrovať pri vstupe do haly prostredníctvom vypísania tlačiva
(bude dostupné na stránke karate.sk, alebo na mieste), alebo prostredníctvom online
vypísania údajov cez QR kód.
Definícia osôb v režime OTP
- osoba, ktorá je plne očkovaná,
- osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR
alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového
testu,
- osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
Za plne očkovanú osobu sa považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu
COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v
intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID- 19, alebo
d) osoba do 12 a dvoch mesiacov rokov veku.
Tieto osoby sa budú musieť preukázať potvrdením o plnom očkovaní proti ochoreniu
COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo
potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19.
Zdravotné zabezpečenie Majstrovstiev Slovenska U21, juniorov, dorastencov, žiakov
a detí (27. a 28.11. 2021) sa bude riadiť COVID-19 opatreniami pri hromadných
podujatiach, pričom môžu byť upravované podľa aktuálnej covid situácie v čase konania
podujatia.
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