
COVID19 
 
 
MYTÍ RUKOU 
Mytí rukou je jedním z nejlepších způsobů, jak chránit sebe i ostatní. Abyste zabránili šíření 
zárodků Covid-19, měli byste si také mýt ruce vodou a mýdlem po dobu alespoň 20 sekund. 
Ruce si myjte zejména před a po dotyku očí, nosu nebo úst a také před a po vstupu a 
odchodu z veřejného místa nebo po dotyku předmětu nebo povrchu, kterého se mohou 
často dotýkat jiné osoby (např. kliky dveří, stoly, nákupní vozíky, obrazovky). 
 
 
DESINFEKCE 
Dezinfekční prostředky na ruce k dispozici téměř všude: na letišti, na nádraží, v hotelech, 
na workshopech, na toaletách, v restauraci, v místnostech pro delegáty atd. Mobilní 
dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici u vchodů, ve foyer, před eskalátory a 
před kongresovými sály. Vzhledem k riziku nákazy stěrem budou povrchy pravidelně 
čištěny a dezinfikovány. Manažeři workshopů budou dbát zejména na stanoviště s jídlem 
a nápoji. Dveře zůstanou pokud možno otevřené po celou dobu konání akce Čištění a 
dezinfekce toalet budou prováděny s výrazně zvýšenou frekvencí. 
 
 
UDŽUJETE ODSTUP 
Omezte fyzický kontakt s ostatními na minimum. Vyhněte se fyzickému kontaktu, včetně 
objímání a podávání rukou. Dodržujte vzdálenost nejméně dva metry od soutěžících a 
nejméně jeden metr od ostatních, a to i v provozních prostorách. 
 
 
NOŠENÍ MASEK 
Používání masek KN95/FFP2 (s certifikátem CE) je povinné ve všech veřejných prostorách 
bez výjimky (tj. na místech, kde se můžete dostat do kontaktu s lidmi mimo skupinu 
akreditovaných osob (např. chodníky v halách nebo stanech, hotely, restaurace, veřejná 
doprava, taxíky atd.) Ujistěte se, že každý člen týmu má po příjezdu na místo přepravy 
masku. 
 
 
VĚTRÁNÍ 
Bude zajištěno pravidelné větrání nebo odvětrávání místností a sálů v provozu 
(kongresové sály, zasedací místnosti atd.). Děje se tak prostřednictvím automatických 
ventilačních systémů nebo pravidelným otevíráním oken a dveří. 
 
 
TESTOVAT, SLEDOVAT A IZOLOVAT 
Testování bude zásadní součástí minimalizace přenosu: bude se používat pro vysledování 
a pro osoby, které byly identifikovány jako blízký kontakt pozitivního případu, a také pro 
diagnostiku u osob, které mají příznaky Covid-19. Každá osoba účastnící se akce a všichni 
návštěvníci musí být buď očkováni, testováni nebo vyléčeni z Covid-19, nebo bez platného 
osvědčení budou na místě testováni antigenním testem Covid-19 před vstupem do míst 
konání soutěže a doprovodných akcí. 
Negativní výsledky autotestů s výsledkem zaznamenaným v oficiálním systému sběru dat 
jsou platné 24 hodin, výsledky antigenních testů 48 hodin a výsledky PCR testů 72 hodin. 
Jak bylo uvedeno výše, návštěvníci mohou na místě provést také testy "v místě prodeje", 
které jsou pak platné pouze po dobu jejich pobytu. 
Očkování proti Covid-19 je platné od 22. dne po první dávce a maximálně 9 měsíců po 
druhé dávce - v závislosti na typu vakcíny. Osoby vyléčené z Covid-19 jsou osvobozeny 



od povinného testování po dobu šesti měsíců od vyléčení. Digitální zelený certifikát je 
platným dokladem, že osoba byla buď očkována proti Covid-19, nebo obdržela výsledek 
testu na protilátky, negativní výsledek testu nebo oznámení o povinné karanténě. 
Účastníci a návštěvníci, kteří již byli nakaženi virem Covid-19, aniž by o tom měli oficiální 
potvrzení, budou přesto testováni. 
Pokud je váš test na přítomnost protilátky Covid-19 pozitivní, okamžitě zahajte sebeizolaci 
v souladu s místními pravidly. 
 
Do 72 hodin od odletu do Rakouska se podrobte testu schválenému rakouskou vládou. 
Pokud jste již očkováni, není třeba test před příletem absolvovat. Po příjezdu do Rakouska 
buďte připraveni předložit rakouským imigračním úřadům negativní výsledek testu. Pokud 
je váš test Covid-19 pozitivní, ihned zahajte sebeizolaci v souladu s místními předpisy. 
 
 
KONCEPT TESTOVÁNÍ 
Testování se obecně skládá z dvoustupňového testovacího postupu. Pouze v případě 
negativního výsledku testu je povolen vstup na místa konání soutěže a doprovodných akcí. 
Pokud první test neposkytne jednoznačné výsledky, bude proveden druhý test. 
 
 
PŘED CESTOU 
Před cestou do Štýrského Hradce si nezapomeňte stáhnout aplikaci "Stopp Corona" do 

svého mobilního telefonu. Aplikace je k dispozici na Google Play i v App Store. Vezměte 

prosím na vědomí, že pravidelně poskytujeme aktuální informace o pokynech Covid-19 a 

právních předpisech rakouské spolkové vlády. Údaje jsou v bezpečí a soukromí je 

zaručeno. 


