COVID MANUÁL CZECH DANCE MASTERS
(aktualizováno s platností od 01.11.2021)
Toto je obecný Covid manuál CDM, jehož přílohou jsou tzv. „4 kroky“, které každý
organizátor upravuje pro konkrétní soutěž a místo konání.
Tento manuál upřesňuje obecné podmínky dané mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví ČR, ovšem neobsahuje všechny body a výjimky dané těmito
opatřeními, kterými se musí všichni účastníci i diváci řídit.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
Dokument

Účinnost

Změna

od

do

Poznámka

Mimořádné-opatření-–omezení-maloobchodníhoprodeje-a-služeb-súčinností-od-30.-9.-2021-dozejména ust.
odvolání.pdf (mzcr.cz)
20.10.2021 01.11.2021 nestanoveno I.12, I.13.d) a

+

I.16

omezeni-maloobchodu--cele-zneni-0915.pdf
(vlada.cz)
ochrana-dychacich-cest--cele-zneni-0917_1.pdf
(vlada.cz)

zejména ust.
I.1.d) pro diváky
20.10.2021 25.10.2021 nestanoveno a ust. I.2.y)
výjimka pro
sportovce

Celý areál je rozdělen do dvou zón, které zahrnují:
DIVÁCKÁ ZÓNA:

ÚČASTNICKÁ ZÓNA:

Tribuny a prostory pro diváky

Taneční a rozcvičovací plocha vč. prostor
pro funkcionáře soutěže

Nákupní stánky

Převlékárny pro soutěžící

Občerstvení

VIP prostor a občerstvení pro funkcionáře
soutěže

Chodby a vestibuly

Toalety pro účastníky

Toalety veřejné
Divácká zóna musí být min. 2 metry
od zóny účastnické!

Kdo může být v jednotlivých zónách?
DIVÁCKÁ ZÓNA:

ÚČASTNICKÁ ZÓNA:

Diváci
Účastníci soutěže

Účastníci soutěže

PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE
Účastníky soutěže jsou:
- Soutěžící, trenéři a doprovody – členové realizačního týmu (1 na každých započatých
20 tanečníků, v případě nutnosti může organizátor povolit mírně více, v případě sporů
řeší vedoucí soutěže)
- Funkcionáři – ředitel soutěže, vedoucí soutěže, předseda poroty, porotce, sčitatel,
moderátor
- Oficiální představitelé CDO a partnerů
- Techničtí pracovníci - DJ, osvětlovač, oficiální fotograf, kameraman
- Organizační tým
- Speciální služby pro soutěžící

Všichni účastníci při vstupu a pobytu v účastnické zóně musí
respektovat tato pravidla:
•• nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19
•• musí být schopni prokázat splnění, resp. podstoupit alespoň jedno z těchto
opatření (tzv. OTN), s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku:
• osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19
a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem
o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od
dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o
očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné
ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za
předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému
byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny rychlý antigenní test (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který
provedl zdravotnický pracovník, nebo
• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního

testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
• osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT)
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro
sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní;
obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý
antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka
prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže
absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením
poskytovatele zdravotních služeb.
•• musí nosit ve vnitřních prostorách akce ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének s výjimkou doby nezbytně
nutné ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů a po dobu vykonávání
aktivní sportovní či funkcionářské činnosti na taneční a rozcvičovací ploše (vč.
prostor pro funkcionáře soutěže) a s výjimkou dětí, které dosud nezahájily
povinnou školní docházku
•• musí používat všechny hygienické prostředky umístěné v prostorách akce

PRAVIDLA PRO DIVÁKY
Všichni diváci musí respektovat tato pravidla:
•• nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19
•• musí být schopni prokázat splnění, resp. podstoupit alespoň jedno z těchto
opatření (tzv. OTN), s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku:
• osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném
vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU
COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o
očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci
osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým
přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo
provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému
byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen
Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který
provedl zdravotnický pracovník, nebo
• osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19,
uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního
testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
• osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT)
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro
sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní;
obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý
antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím
online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu
a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.
•• musí nosit ve vnitřních prostorách akce ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének s výjimkou doby nezbytně
nutné ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů a s výjimkou dětí, které
dosud nezahájily povinnou školní docházku.
•• musí používat všechny hygienické prostředky umístěné v prostorách akce
•• nesmí překračovat hranici divácké zóny (zákaz vstupovat do účastnické
zóny)

