
covid oPATRENiA

PoviNNÉ oPATRENiA

Vstupujte do areálu a zdržiavajte sa v ňom len s prekrytím horných dýchacích ciest  
(napríklad rúško, šál, šatka, buffka).

Pravidelne si dezinfikujte ruky a dodržiavajte základné hygienické návyky.

V prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, 
sťažené dýchanie) opustite miesto hromadného podujatia a kontaktujte svojho 

ošetrujúceho lekára, prípadne ostaňte v domácej izolácii.

Nepodávajte si ruky a neobjímajte sa.

Maximálne množstvo pretekárov určené vyhláškou ÚVZ SR a RÚVZ  
pre súťaže športového charakteru je 100.*

Dodržiavajte rozstupy aspoň 2 m.

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením 
srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému, osoby s oslabenou imunitou 

a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou zaočkovaných osôb.

V prípade potreby je účastník povinný preukázať sa platným COVID preukazom  
o očkovaní, prekonaní alebo testovaní, resp. o terapeutickej výnimke.

* U účastníkov do 18 rokov sa uplatňuje režim OTP,  
u účastníkov nad 18 rokov sa uplatňuje režim OP.

oPATRENiA odPoRÚČANÉ oRGANiZÁToRoM

Na podujatie príďte sami, bez zbytočného sprievodu.

Na podujatie príďte už prezlečení.

Nezdržiavajte sa vo väčších skupinách.

Na športovisku – v priestore štartu a cieľa – majte prekryté horné dýchacie cesty.

Opatrenia vychádzajú z vyhlášky 5/2022 ÚVZ SR zo dňa 17. 1. 2022.

PoviNNÉ oPATRENiA

Vstupujte a zdržiavajte sa v areáli len s prekrytím horných dýchacích ciest 
(napríklad rúško, šál, šatka, buffka).

Pravidelne si dezinfikujte ruky a dodržiavajte základné hygienické návyky.

V prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené 
dýchanie) prosím radšej opustite miesto hromadného podujatia a kontaktujte svojho 

ošetrujúceho lekára, prípadne radšej vopred ostaňte v domácej izolácii.

Je zakázané podávanie rúk a objímanie sa.

Maximálne množstvo určené vyhláškou ÚVZ SR a RÚVZ; pre súťaže športového 
charakteru je v limite 100 pretekárov.

Odporúčame dodržiavanie rozstupov aspoň 2 m.

Rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením 
srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou 

a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb.

oPATRENiA odPoRÚČANÉ oRGANiZÁToRoM

Na podujatie príďte sami, bez zbytočného doprovodu.

Na podujatie príďte už prezlečení.

Nezdržiavajte sa vo väčších skupinách.

Na športovisku – v priestore štartu a cieľa majte prekryté horné dýchacie cesty.

informácie pre návštevníkov olympijského festivalu  
Peking 2022, Štrbské Pleso 10. – 13. 2. 2022

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR je potrebné v priestoroch  
areálu a na športoviskách dodržiavať nasledujúce opatrenia a odporúčania.


