Slovenský zväz hádzanej
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava

Naša značka: COVID-19/2021

Vybavuje: S. Švarc / +421 901 754 158

Bratislava: 18.05.2021

Usmernenia k nižším súťažiam SZH
Obmedzenia stretnutí sú viazané na haly, v ktorých sa dané stretnutie bude hrať. Haly sú rozdelené podľa COVID automatu
(COVID automat nájdete tu: https://korona.gov.sk/covid-automat-na-slovensku/)
Haly v 3. stupni varovania:
-

Amatérske súťaže sú zakázané

Haly v 2. stupni varovania:
-

Amatérske súťaže sú povolené len bez účasti divákov

-

Na palubovke môže byť v jednom okamihu najviac 40 osôb

Haly v 1. stupni varovania:
-

Amatérske súťaže sú povolené

-

Na palubovke môže byť v jednom okamihu najviac 40 osôb

-

V hale môžu byť sediaci diváci (maximálne 250 divákov, zároveň maximálne 25% kapacity haly)

Haly v 2. stupni ostražitosti:
-

Amatérske súťaže sú povolené

-

Na palubovke môže byť v jednom okamihu najviac 150 osôb

-

V hale môžu byť diváci (maximálne 250 divákov, zároveň maximálne 50% kapacity haly)

Opatrenia platné pre všetky stupne varovania a ostražitosti:
-

-

Organizátor je povinný umožniť vstup do hál len osobám, ktoré sa preukáže:


negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu, nie starším ako 72 hodín alebo



negatívnym výsledkom antigénového testu, nie starším ako 24 hodín alebo



potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, nie starším ako 180 dní alebo



potvrdením o zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca), ktoré je staršie ako 4 týždne alebo



potvrdením o zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna,..), ktoré je staršie ako 14 dní alebo



osoba do 10 rokov nemusí mať žiadne potvrdenie

Organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo mailový kontakt po dobu 2 týždňov, po uplynutí 2 týždňov je
organizátor povinný údaje zničiť

-

Vstup a pobyt v priestoroch haly len s prekrytými hornými dýchacími cestami, to neplatí pre hráčov, rozhodcov, trénera
a jedného asistenta každého družstva
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-

Vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch

-

Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

-

Zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk

-

Zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:


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

-



v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácií



zákaz podávania rúk,

pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť
dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:


osoby žijúce v spoločnej domácnosti,



partnerov,



osoby vykonávajúce športovú činnosť,



umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,



osoby usadené v hľadisku podujatia,



osoby školiace voči osobám školeným,



iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je
možné dodržať,

-

zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

-

organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Opatrenia pre divákov:
-

organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov v hale; osobu, ktorá
zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je organizátor povinný vykázať z haly

-

organizátor je povinný zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

-

organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb dohliadajúcich na dodržiavanie opatrení na hromadnom
podujatí

Celé znenie vyhlášok ÚVZSR nájdete tu:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144
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