EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ podmíněné pro pořádání veletrhů a hospodářských výstav /
kulturních akcí / kongresů

PODMÍNKY PRO VYSTAVOVATELE
Postupujeme dle:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích
cest ze dne 30.7.2021
Do 31.8. Změna Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a
poskytování služeb ze dne 26.7.2021
Od 1.9. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a
služeb s účinností od 1. září

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
1. VELETRHY vč. montáže a demontáže
o Vnitřní prostory = Povinné respirátory / děti do 15 let vč. mohou mít
roušky
o Ve vnějších prostorech = není nutné za podmínky dodržení rozestupu
1,5 m (mimo členy společné domácnosti)
▪ v opačném případně povinné nošení při vyšší účasti na akci více
jak 30 osob
2. KULTURNÍ AKCE / KONGRESY vč. montáže a demontáže
o Vnitřní prostory = povinné respirátory / děti do 15 let vč. mohou mít
roušky
o Ve vnějších prostorech, kde je více než 30 osob – povinné

KONTROLA BEZINFEKČNOSTI
-

Na akci smí vstoupit osoba:
o Očkovaná s odstupem min 14 dní od kompletního schématu
o S prodělaným onemocněním COVID 19 v posledních 180 dnech
o S negativním PCR testem starým max 7 dní
o S negativním POC testem starým max 72 hodin
o V případě testování ve školském zařízení – čestné prohlášení školy /
zákonného zástupce
o Na místě samotestování

(v měsíci září je možné uplatit 1 POC test/týdně a 4 PCR testy /měsíčně v rámci zdravotního
pojištění – certifikované odběrové místo je na štěrkovém parkovišti u PVA EXPO PRAHA
Otevírací doba
Pondělí

07:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

úterý

07:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

středa

07:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

čtvrtek

07:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

pátek

07:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

sobota

07:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

neděle

Zavřeno

KONTROLA BĚHEM AKCE (V DOBĚ KONÁNÍ VELETRHU)
o prostřednictvím kontroly u vstupu na veletrh na denní bázi (osoba očkovaná
může být označena páskou – od druhého dne není kontrolována – až od
veletrhu FOR ARCH)
o Vystavovatel je informován o možnosti odběrného místa v těsné blízkosti PVA
EXPO PRAHA
KONTROLA BĚHEM AKCE (V DOBĚ KONÁNÍ KULTURNÍ AKCE, KONGRESU)
o

o

prostřednictvím kontroly u vstupu na veletrh na denní bázi (osoba očkovaná
může být označena páskou – od druhého dne není kontrolována – až od
veletrhu FOR ARCH)
Vystavovatel je informován o možnosti odběrného místa v těsné blízkosti PVA
EXPO PRAHA

DALŠÍ DOPORUČENÍ A NAŘÍZENÍ
-

Častá desinfekce rukou
Dodržování rozestupů 1,5 m s výjimkou členů jedné domácnosti

STRAVOVACÍ SLUŽBY – zajišťuje STONES CATERING
-

Všichni sedí
Stoly 1,5 od sebe
Nejvýše 4 osoby u stoly / v případě dlouhého stolu skupinky po 4 osobách
vzdálené 1,5m
Ve frontě 1,5 rozestup – aktivně brání provozovatel
Nutno informovat zákazníky u vstupu a v provozovně
Při vstupu je desinfekce a provozovatel desinfikuje místa

