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" Bazény, sauny

naposledy aktualizováno v pondělí 16. srpna 2021 (23:00)

# Od 1. 9. 2021 dojde k úpravě pravidel cirkulace vzduchu ve vnitřních prostorech: 

Pravidla a doporučení
V současné době je povoleno otevření koupališť a bazénů, ovšem za dodržení režimových pravidel.
Osoby se nesmí shromažďovat a platí minimální rozestupy 1,5 metru. Z důvodu typu provozu není
povinná ochrana dýchacích cest pří v bazénu či sauně, nasazena by ale měla být ve společných
prostorech (recepce apod.).

Dále provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu ve vnitřních prostorech. 

V případě vstupu do areálu musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

Šatny, převlíkárny a ostatní vnitřní prostory je možné používat. 
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povinnost zajistit max. možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním
vzduchem zůstává. V případě vzduchotechniky nebo rekuperace (bez recirkulace vzduchu)
zajistí,  aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího. 

absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,

absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,

na místě absolvovat antigenní test určený k sebetestování laiky,

mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,

mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 

u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.
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" Od 12. 8. nejsou platné očkovací certifikáty vydané před 1. 6. Stáhněte si novou verzi na ocko.uzis.cz, nebo v aplikaci Tečka.
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