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COVID-19 opatření související s pořádáním výstavní akce Pragovac 2021
V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 25. září 2021 je
každý účastník výstavní akce Pragovac 2021, pořádané ve dnech 4. a 5. listopadu 2021,
Českou vakuovou společností jako organizátorem

povinen
I.

Před vstupem do prostoru výstavní akce Pragovac 2021 se prokázat:
a)
b)
c)
d)
e)

platným národním certifikátem o provedeném očkování Covid-19 (EU COVID)
negativním testem RT-PCR na SARS-CoV-2 ne starším než 72 hod
negativním testem RAT (antigen) na SARS-CoV-2 ne starším než 24 hod
potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19 ne starším než 180 dní
absolvováním rychlého antigenního testu (RAT) na místě s neg. Výsledkem

Účastník akce Pragovac 2021 je dále povinen se podrobit bezkontaktnímu měření tělesné
teploty a vyplnit čestné prohlášení podle bodu I. pro účely vedení evidence.
II.
-

Uvnitř prostoru výstavní akce Pragovac 2021
mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační
účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95)
dodržovat mezi sebou rozestupy min. 1,5 metrů, pokud se nejedná o osoby ze společné
domácnosti

Do prostoru výstavní akce Pragovac 2021 je zakázán vstup osobám, které se neprokážou
a také osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19.
Prosíme všechny účastníky, aby s sebou přinesli vyplněné a podepsané čestné prohlášení
viz vzor na další stránce. Velmi nám to pomůže urychlit registraci.
S pozdravem,
doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
předseda České vakuové společnosti
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

Já níže podepsaný
Jméno a příjmení:

___________________________

Datum narození:

___________________________

Kontakt:

___________________________ (email nebo telefon)

tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuji, že:
o

jsem plně očkovaný proti nemoci Covid-19 (tj. vlastním a předložím certifikát o očkování)

o

jsem absolvoval PCR test na SARS-CoV-2 v oficiálním odběrovém místě s negativním výsledkem
ne déle než 72 hod před vstupem na akci

o

jsem absolvoval antigenní na SARS-CoV-2 v oficiálním odběrovém místě s negativním
výsledkem ne déle než 24 hod před vstupem na akci

o

jsem prodělal nemoc Covid-19 v posledních 180 dnech a toto prokážu lékařským potvrzením

(vyberte jednu z možností)
Dále prohlašuji, že budu v prostorách akce Pragovac 2021 dodržovat veškerá platná
opatření v souvislosti s Covid-19, vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR a budu se řídit
dalšími případnými pokyny organizátorů.

Datum

Podpis

