PODMÍNKY PRO VSTUP DO AREÁLU
Všichni závodníci, rozhodčí a členové realizačního týmu musí při příjezdu do areálu
odevzdat vyplněný Self reporting formulář, který je ke stažení u závodů v JIS.

Všichni závodníci, rozhodčí a členové realizačního týmu musí při příjezdu do areálu předložit, že
splňují podmínky pro vstup, a to splněním některé z těchto podmínek:















a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů
o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce
členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České
republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které
obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci
subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje
certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za
národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v
anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské
unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou
republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno
a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného
potvrzení; nebo“.
e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní, nebo
f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s
negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným
prohlášením, nebo
h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k

použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením,
resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Z nařízení Státní veterinární správy ČR musí být splněny následující podmínky:
1. opatření EHV-1
a) Vakcinace proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního
schématu daného výrobcem vakcíny, kůň musí být v době příjezdu v imunitě proti tomuto
onemocnění (většina vakcín 14 dní po vakcinaci), nebo
b) laboratorní vyšetření na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s
negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku).
2. Laboratorní vyšetření na infekční anémii koní (coggins test) s negativním výsledkem ne starším 12
měsíců.
3. Koně musí být v imunitě proti influenze (chřipce koní) dle vakcinačního schématu stanoveného
výrobcem příslušné vakcíny, přičemž poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před
konáním dané akce.

Děkujeme za dodržování veškerých stanovených opatření.

