
	

COVID-19 OPATŘENÍ 

V souvislos) s platnými vládními nařízeními a omezeními COVID-19 přijmeme následující 
opatření a zavedeme tyto postupy, aby byla Cena krea)vních hrdinů 2021 pro všechny 
účastníky co nejbezpečnější. 

VSTUP NA SLAVNOSTNÍ VEČER 

Vstup bude umožněn pouze registrovaným účastníkům s platnou vstupenkou a musíte 
splňovat jednu z následujících podmínek: 

o Jste plně očkováni pro) COVID-19 a poslední dávka vakcíny byla podána nejméně 14 dní 
před dnem konání akce. 

o Máte platný výsledek PCR testu, který je nega)vní, tj. v den konání akce není starší než 7 
dní. 

o Máte platný nega)vní výsledek POC testu na an)gen, tj. ne starší než 72 hodin na 
začátku akce. 

o Máte platné potvrzení o zotavení z COVID-19, tj. v den konání akce neuplynulo více než 
180 dní od prvního pozi)vního testu. 

Z úcty ke všem účastníkům a v zájmu co největší bezpečnos) naší akce Cena krea)vních 
hrdinů upozorňujeme, že pokud tyto požadavky nesplňujete, nebude vám umožněn vstup na 
akci. 

BĚHEM VEČERA 

Po celou dobu akce je nutné mít dýchací cesty zakryté respirátorem, nano-ústní maskou 
nebo podobným prostředkem, který splňuje všechny platné technické podmínky a 
požadavky. Výjimkou bude doba konzumace jídla a nápojů. 

PO AKCI 

o Pokud se u vás objeví kašel, rýma, horečka, bolest v krku, únava nebo dušnost, příznaky 
nachlazení nebo chřipky nebo se ve dnech po událos) necíZte dobře, kontaktujte svého 
lékaře. 



	

o Pokud budete mít pozi)vní test na COVID-19 po akci Cena krea)vních hrdinů a před 25. 
říjnem 2021, neprodleně nás informujte na adrese office@nlchamber.cz. 

Odkazujeme také na níže uvedený kontrolní seznam a žádáme vás, abyste si jej pečlivě 
prostudovali a jednali v souladu s jeho záměry. 

Vezměte prosím na vědomí, že je vždy na Vaší osobní zodpovědnos), zda se do akce Cena 
krea)vních hrdinů Česká republika 2021 zapojíte. Za případnou infekci a z ní plynoucí tělesné 
neduhy a onemocnění, které by se během této akce mohly vyskytnout, nenese odpovědnost 
žádná pořadatelská strana. 

PROSÍM ZKONTROLUJTE 

Pokud musíte na jednu nebo více z níže uvedených otázek odpovědět ANO, pak se akce Cena 
krea)vních hrdinů NEZÚČASTŇUJTE: 

✓ Máte kašel, teče vám z nosu, máte horečku, bolí vás v krku, cíZte únavu nebo 
dušnost, máte příznaky nachlazení nebo chřipky nebo se jinak necíZte dobře? 

✓ Má někdo ve vaší domácnos) kašel, teče mu z nosu, má horečku, bolí ho v krku, 
je unavený nebo se mu špatně dýchá, má příznaky běžného nachlazení nebo 
chřipky nebo se jinak necíZ dobře? 

✓ Byli jste v posledních 10 dnech v úzkém kontaktu s někým, kdo byl pozi)vně 
testován na COVID-19 / je jeho případ potvrzen? 

✓ Cestovali jste v posledních 10 dnech před touto událosZ do zahraničí? Pokud 
ANO, zkontrolovali jste si platné požadavky po návratu do ČR a omezují Vás tyto 
požadavky v účas) na akci? 

Více informací naleznete na hkps://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html a hkps://
koronavirus.mzcr.cz/
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