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aplikuje na oblast sborového zpěvu. Zahrnuje doporučená opatření, postupy, případně informace k 
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1. Skupiny osob 
 

1.1. Účastníci a účinkující 
(účastní se veřejných i neveřejných aktivit, krátkodobé i dlouhodobé setrvávání v místech aktivit, 
kontakt s ostatními skupinami účastníků) 
 
Registrace a vstup 
 

• Při registraci či vstupu pořadatel zajišťuje co největší plynulost a rychlost. Zamezí tak kumulaci 
větších skupin osob (např. časové rozdělení skupin účastníků, více registračních či vstupních míst, 
předávání dokumentů a informací v elektronické podobě). 

 
Kontaktní údaje  
 

• Pořadatel shromažďuje kontaktní údaje všech účastníků (alespoň jméno, příjmení, telefonický 
kontakt) za účelem preventivního opatření (případné řešení výskytu nakaženého účastníka na  
aktivitě a možnost předání údajů příslušené hygienické stanici). 

 
Dobrovolná registrace 
 

• Pořadatel upozorňuje účastníky na možnost dobrovolné registrace v aplikaci e-rouška případně 
mapy.cz 

 
Čestné prohlášení / dotazník 
 

• Pořadatel zajistí sběr čestných prohlášení / dotazníků ideálně elektronicky před příjezdem,  
případně při registraci / vstupu. Čestné prohlášení / dotazník zahrnuje následující informace nebo 
otázky:    

 

- osoba netrpí příznaky virového, respiračního onemocnění, nemá pozitivní test na COVID-19       
a nařízenou izolaci / karanténu 

- osoba v posledních 14 dnech nepobývala v zemích s vysokým rizikem nákazy koronavirem 

- osoba v posledních 14 dnech nepřišla do kontaktu s osobami, které pobývaly v zemích  
s vysokým rizikem nákazy koronavirem 

- osoba v posledních 14 dnech nepřišla do styku s osobami s pozitivním testem na COVID-19  
s nařízenou karanténou 

- osoba je seznámena s pravidly a podmínkami platnými pro konkrétní aktivitu  
 
Zdravotní stav účastníků 
 

• Pořadatel či pověřené osoby dbají zvýšené pozornosti při registraci či vstupu osob na aktivity. 
Pořadatel by měl zabránit vstupu do společných prostor osobám projevující zjevné příznaky  
virového respiračního onemocnění (dýchací obtíže, rýma, kašel, zvýšená teplota nad 37 stupňů). 
Pořadatel v informacích pro účastníky zároveň vyzve, aby účastníci, kteří se necítí dobře, pociťují 
možné příznaky onemocnění, účast na aktivitě zvážili. Pořadatel by měl dopředu informovat, že 
zjevně nemocným osobám může být zamítnut vstup na aktivitu.  

 

http://mapy.cz/
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Měření teploty 
 

• Měření teploty může sloužit jako doplněk prevence při vstupu. Ke zvážení je v době vysokého 
epidemiologického rizika. O tomto prostředku je vhodné uvažovat zejména u aktivit, které  
probíhají delší dobu, několik dnů, jedná se o prolínaní kolektivů (sborů, skupin účastníků - typicky 
workshopy, ateliéry, kurzy). Pořadatel by měl zajistit pro měření teploty vhodné zařízení (např. 
infračervený bezdotykový teploměr).  

 
Ochranné prostředky - dýchací cesty 
 

• V rámci prevence v době proměnlivého epidemiologického rizika je vhodné nastavit režim nošení 
ochrany dýchacích cest bez ohledu na aktuální platná nařízení. V rámci opatrnosti je vhodné  
vyžadovat, aby účastníci nosili ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách (případně  
i venkovních), včetně zázemí s výjimkou samotného uměleckého výkonu (koncert, zkouška).  
Pořadatel je povinen dodržovat aktuální platná nařízení. 

 

• Aktuální platná nařízení naleznete: 
 
- na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR (plošná opatření) 
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mi-
moradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ 
 
- na stránkách místně příslušné hygienické stanice (opatření platná místně) 
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy 
 
Pohyb účastníků 
 

• Pořadatel zajistí rozdělení „zóny účastníků / účinkujících” a „zóny publika”, omezí tak kontakt 
různých skupin osob. Pořadatel by měl všeobecně zamezit nadbytečné, velké kumulaci osob  
(časový režim vstupu do prostor, časové rozpisy zkoušek, rozdělení šaten a zázemí, omezit pobyt 
účastníků v zázemí na nezbytně dlouhou dobu). 

 
Komunikace 
 

• Pořadatel s dostatečným předstihem účastníkům komunikuje nastavená pravidla a preventivní 
opatření, zajistí, aby byl každý účastník poučen. Pořadatel s předstihem zasílá čestná prohlášení / 
dotazníky. Informace lze jednoduše komunikovat ve formě např. „desatera účastníka”. 

 

• Pořadatel účastníkům doporučí dodržování zásad #zpivamodpovedne pro činnost pěveckých 
sborů. 

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
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1.2. Publikum  
(účastní se jednotlivých veřejných aktivit, jednorázové návštěvy „zóny publika”, omezený kontakt  
s ostatními skupinami) 
 
Registrace a vstup 
 

• Pořadatel minimalizuje registraci / prodej vstupenek na místě. Lze využít i exitujícího online  
systému pro prodej vstupenek (např. GoOut.cz), včetně zadání prodeje za 0Kč na akce bez  
vstupného. Tímto prodejem získává pořadatel kontaktní údaje diváka i za účelem preventivního 
opatření (případné řešení výskytu nakažené osoby na místě a možnost předání údajů  
příslušené hygienické stanici). Při nutné registraci nebo prodeji vstupenek na místě pořadatel 
 zajišťuje co největší plynulost a rychlost. Zamezí tak kumulaci větších skupin osob (více registrač-
ních či vstupních míst, kombinace s online registrací / prodejem). 

 
Kontaktní údaje 
 

• Pořadatel shromažďuje kontaktní údaje všech diváků, kteří byli ochotni údaje jakoukoli formou 
poskytnout (alespoň jméno, příjmení, telefonický kontakt) za účelem preventivního opatření  
(případné řešení výskytu nakaženého účastníka na aktivitě a možnost předání údajů příslušené 
hygienické stanici). 

 
Dobrovolná registrace 
 

• Pořadatel upozorňuje účastníky na možnost dobrovolné registrace v aplikaci e-rouška případně 
mapy.cz 
 

Zdravotní stav diváků 
 

• Pořadatel či pověřené osoby dbají zvýšené pozornosti při registraci či vstupu osob na aktivity. 
Pořadatel by měl zabránit vstupu do společných prostor osobám projevující zjevné příznaky  
virového respiračního onemocnění (dýchací obtíže, rýma, kašel, zvýšená teplota nad 37 stupňů). 
Pořadatel by měl komunikovat všemi prostředky pravidla pro vstup a zároveň vyzvat, aby diváci, 
kteří se necítí dobře, pociťují možné příznaky onemocnění, účast na aktivitě zvážili. Pořadatel by 
měl dopředu informovat, že zjevně nemocným osobám může být odepřen vstup na aktivitu.  

 
Ochranné prostředky - dýchací cesty 
 

• V rámci prevence v době proměnlivého epidemiologického rizika je vhodné nastavit režim nošení 
ochrany dýchacích cest bez ohledu na aktuální platná nařízení. V rámci opatrnosti je vhodné  
vyžadovat, aby účastníci nosili ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách (případně  
i venkovních), včetně zázemí s výjimkou samotného uměleckého výkonu (koncert, zkouška).  
Pořadatel je povinen dodržovat aktuální platná nařízení. 

 

• Aktuální platná nařízení naleznete: 
 
- na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR (plošná opatření) 
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mi-
moradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ 

http://mapy.cz/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
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- na stránkách místně příslušné hygienické stanice (opatření platná místně) 
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy 
 
Pohyb diváků 
 

• Pořadatel ve smyslu „zóny publika” důsledně prostorem a časem odděluje účastníky / účinkující 
a diváky. Všemi dostupnými prostředky informuje o důležitosti dodržování rozestupů (2 metry). 
Rozvržením prostoru, vyznačením koridorů, vytváří prostředí, které dodržení rozestupu  
umožňuje. Dodrží odstup 2 metry i u infomačních bodů, prodeje vstupenek či obdobných míst  
s kumulací osob. 

 

1.3. Festivalová produkce a personál 
(účastní se všech aktivit, dlouhodobé setrvávání v místech aktivit, kontakt se všemi skupinami) 
 
Kontaktní údaje a evidence 
 

• Pořadatel shromažďuje kontaktní údaje všech pracovníků, produkčních, lektorů, porotců  
i zaměstnanců spolupracujících dodavatelů na místě (alespoň jméno, příjmení, telefonický  
kontakt) za účelem preventivního opatření (případné řešení výskytu nakaženého účastníka na  
aktivitě a možnost předání údajů příslušené hygienické stanici). 

 

• Pořadatel vytvoří evidenci (případně rozpis směn) po jednotlivých místech probíhajících aktivit 
(včetně soupisu zaměstnanců spolupracujících dodavatelů na místě). 

 
Dobrovolná registrace 
 

• Pořadatel upozorňuje personál na možnost dobrovolné registrace v aplikaci e-rouška případně 
mapy.cz 

 
Čestné prohlášení / dotazník 
 

• Pořadatel zajistí sběr čestných prohlášení / dotazníků ideálně elektronicky před nástupem do 
práce. Prohlášení / dotazník by měli vyplnit i zaměstnanci spolupracujících dodavatelů. Čestné 
prohlášení / dotazník zahrnuje následující informace nebo otázky:    

 

- osoba netrpí příznaky virového, respiračního onemocnění, nemá pozitivní test na COVID-19       
a nařízenou izolaci / karanténu 

- osoba v posledních 14 dnech nepobývala v zemích s vysokým rizikem nákazy koronavirem 

- osoba v posledních 14 dnech nepřišla do kontaktu osobami, které pobývaly v zemích                  
s vysokým rizikem nákazy koronavirem   

- osoba v posledních 14 dnech nepřišla do styku s osobami s pozitivním testem na COVID-19      
s nařízenou karanténou  

- osoba je seznámena s pravidly a podmínkami platnými pro konkrétní aktivitu  
 
 
 
 

http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
http://mapy.cz/
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Zdravotní stav personálu 
 

• Pořadatel či pověřené osoby dbají zvýšené pozornosti při registraci či vstupu osob na aktivity. 
Pořadatel by měl zabránit vstupu do společných prostor osobám projevující zjevné příznaky  
virového respiračního onemocnění (dýchací obtíže, rýma, kašel, zvýšená teplota nad 37 stupňů). 
Zjevně nemocným pracovníkům pořadatel neumožní nástup do výkonu práce.  

 
Měření teploty 
 

• Personál jako skupinu osob s přístupem do všech prostor a možností kontaktu napříč skupinami 
je vhodné monitorovat na denní bázi. Pořadatel by měl zajistit pro měření vhodné zařízení (např, 
infračervený bezdotykový teploměr).  

 
Ochranné prostředky 
 

• V rámci prevence v době proměnlivého epidemiologického rizika je vhodné nastavit režim nošení 
ochrany dýchacích cest bez ohledu na aktuální platná nařízení. V rámci opatrnosti je vhodné  
vyžadovat, aby účastníci nosili ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách (případně  
i venkovních), včetně zázemí s výjimkou samotného uměleckého výkonu (koncert, zkouška).  
Pořadatel je povinen dodržovat aktuální platná nařízení. 

 

• Aktuální platná nařízení naleznete: 
 
- na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR (plošná opatření) 
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mi-
moradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ 
 
- na stránkách místně příslušné hygienické stanice (opatření platná místně) 
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy 
 

• Personál manipulující s materiálem (zjm. distribuce účastníkům, divákům), potravinami, při úklidu 
a dezinfekci prostor, by měl být vybaven jednorázovými rukavicemi. 

 
Komunikace 
 

• Pořadatel zajistí komunikaci pravidel směrem k personálu formou včasné distribuce kompletních 
pravidel a s personálem projedná jejich praktickou aplikaci. Seznámí s pravidly také dodavatele 
případně zaměstnance spolupracujících dodavatelů. Vhodné je ověřit znalost viditelných příznaků 
respiračních onemocnění, úklidových a dezinfekčních postupů, zacházení s odpadem a znalost 
řešení mimořádných situací.  

  

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
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2. Prostory 
 

2.1. Vnitřní prostory 
 
Hygienická pravidla 
 
Úklid a dezinfekce prostor 

• Pořadatel zajistí zvýšený úklid prostor zejména před začátkem aktivity (resp. na začátku dne)  
a po skončení aktivity (resp. na konci dne).  

• Prostor se uklidí na vlhko teplou vodou s přídavkem detergentů a dezinfekčního přípravku  
s virucidním účinkem.  

• Při hlavním úklidu je nutné zajistit i dezinfekci všech kontaktních ploch (viz níže). 
 
Úklid a dezinfekce kontaktních ploch 

• Kontaktní plochy v místech se zvýšenou kumulací osob (průchody, koridory, foyer, čekárny, šatny, 
zkušebny, toalety, kuchyňky, občerstvovací místa, kanceláře atp.) zajistí personál nebo pověření 
pracovníci v průběhu aktivity (resp. dne). 

 

• Exponované kontaktní plochy (kliky, madla, stoly, židle, stojany, pulty, odkládací místa, vodovodní 
baterie, splachovače u WC, hrany dveří atp.) je vhodné dezinfikovat při každé výměně skupin osob 
/ účastníků, případně při velkém objemu / výměně proudících osob, každých 30 minut. 

 

• Na kontaktní místo se nanese rozprašovačem dezinfekční prostředek s virucidním účinkem dle 
návodu k použití prostředku. V případě, že pořadatel zajišťuje úklid vlastními silami, ponechá  
uložený bezpečnostní list k dezinfekčnímu prostředku. 

 

• Produkce / personál během úklidu používají jednorázové roušky a rukavice. Po dokončení úklidu 
ochranné prostředky vyhazují do igelitového pytle.  

 
Dezinfekce rukou 
 

• Pořadatel zajistí stojany s dávkovači dezinfekce s virudicním účinkem / dávkovače dezinfekce 
umístěné u vstupů do všech prostor (společné prostory, foyer, zázemí, šatny, zkušebny, toalety, 
kanceláře, prodej vstupenek, registrace atp.). U dávkovačů je nutné umístit infotabule s informací 
o správnosti a četnosti dezinfekce rukou.  

 

• Vhodné množství dávkovačů - rozmístění v prostorech odpovídá asi 1ks / cca 50 - 80 účinkujících 
/ diváků. 

 

• Pořadatel zajistí dostupnost dávkovačů dezinfekce s virucidním účinkem pro personál a v zázemí. 
 
Výměna vzduchu a ventilace 
 

• Větrání a výměna vzduchu je důležitá součást prevence onemocnění. Je nutné co nejvíce využít 
přirozeného okenního větrání po celou dobu probíhající aktivity, a to i pokud způsobí mírný  
tepelný diskomfort, ideálně využívat průvanového efektu (příčného větrání).  
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• Ve všech prostorách, kde to je možné, je dobré zvýšit výměnu vzduchu, zvýšit výkon 
vzduchotechniky. Vzduchotechniku je vhodné zapínat alespoň s předstihem 2 hodiny před  
začátkem aktivity. Rovněž je vhodné využít všech možností podtlakového odvětrávání,  
ventilátorů. Naopak není vhodné používat rotační výměníky tepla, recirkulační systémy (které  
nepřivádí čerstvý vzduch) a čističky vzduchu bez hepa filtru. 

 
Organizační pravidla 
 
Pověřená osoba - dodržování pravidel 
 

• Pořadatel (případně dle aktuálních nařízení povinné) pověří jednoho organizačního pracovníka 
dohledem nad dodržování platných pravidel a monitorování situace. 

 
Mobiliář 
 

• Pořadatel zajistí užívání jednoduchého a snadno dezinfikovatelného mobiliáře (snad omyvatelné 
povrchy, nepoužívat ubrusy a jiné textilie) 

 

• Pořadatel zajistí rozmístění mobiliáře tak, aby bylo možné dodržení rozestupů (při sezení také 
hosté ideálně nesedí přímo naproti sebe ale vedle sebe). 

 
Zóna účastníků / účinkujících 
 

• Při zkouškách a veřejných vystoupeních pořadatel upozorňuje na nutnost dodržování rozestupů 
účastníků a interpretů (viz. #zpivamodpovedne pro sbory). Je vhodné zachovat následující  
rozestupy a rozmístění: prostor mezi osobami v řadě 2 metry, prostor mezi jednotlivými řadami 
více než 0,5 metru, zajistit střídané / šachovnicové rozmístění osob, odstup mezi tělesem  
a dirigentem / korepetitorem / sólistou více jak 2 metry. 

 

• V případě koncertu (resp. oddělení zóny účinkujících a diváků) je vhodné zajistit odstup tělesa  
a prvních řad diváků 6 - 8 metrů. 

 

• Pořadatel vhodně zvolí úměrnou velikost prostoru ke konání aktivity (případně velikost podia, 
výška stropu atp.), který vzhledem k aktivitě disponuje alespoň o 30% větší kapacitou a lze ho 
adekvátně větrat. 

 

• Pořadatel zajistí oddělení zázemí pro účastníky / účinkující od zóny diváků. V ideálním případě 
májí účastníci vlastní vstup do prostor a vlastní šatny (příp. toalety a další zázemí).  

 

• V případě velké výměny skupin účastníků (soutěž, přehlídka aj.) je vhodné omezit velkou kumulaci 
osob na místě (např. nastavení delších časových bloků vystoupení s rezervami, časové odstupy 
mezi výměnami, příchody, odchody atp.) 

 

• V případě delšího setrvání většího počtu osob na jednom místě ideálně dimenzovat prostor na 
3,5m2 / osoba.  
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Zóna publika 
 

• Pořadatel zajistí vhodně dimenzovaný prostor pro určený počet osob (viz výše - ideálně 3,5m2 / 
osoba). 

 

• Pořadatel omezí velkou kumulaci osob (zjm. prodej vstupenek, registrace, distribuce  
propagačních materiálů, občerstvení, šatny atp.) a posílí rychlost vstupu osob do sálu / prostoru 
(viz výše online prodej vstupenek / registrace, posílení služeb v šatnách, bezkontaktní distribuce  
propagačních materiálů případně online propagační materiály nebo program koncertu). 

 

• Pořadatel rozvržením prostoru, vyznačením koridorů vytváří prostředí, které umožňuje dodržení 
rozestupů. Pořadatel dodrží odstup 2 metry i mezi umístěním infomačních bodů, prodeje  
vstupenek či obdobných míst s kumulací osob. 

 

• V případě aktuálně platných nařízení o omezení kapacity kulturních akcí pořadatel omezí kapacitu 
sálu / prostoru. V případě prostor, které to umožňují zajistí dodržování rozestupů i v sále /  
prostoru samém (např. střídavé obsazení sedadel a řad). 

 
Na koncertním místě je nutné dodržet aktuálně platná nařízení a doporučení pro kulturní akce 
zjm.:  
 

• maximální počet diváků / účastníků - nezahrnující počet účinkujících tedy výkonných umělců  
(případně maximální počet diváků v oddělených sektorech, oddělené sektory mohou být např.  
i přízemí sálu - balkon sálu) 

 

• nutnost nošení roušek v uzavřených prostorách dle aktuálních nařízení, případně nutnost nošení 
roušek na kulturních a hromadných akcích (účinkující, tedy výkonní umělci jsou z této povinnosti 
samozřejmě zproštěni v rámci uměleckého výkonu, při pohybu v uzavřených prostorách by měli 
nařízení dodržet) 

 

• povinnost umístit u vstupů dávkovače s dezinfekcí rukou, infotabule nebo letáky s informacemi  
k dodržování hygienických zásad případně povinnosti nosit roušky 

 

• informovat návštěvníky kulturní akce o nutnosti dodržovat odstup, zajistit odstupy u prodejních 
míst vstupenek 

 

• Aktuální platná nařízení naleznete: 
 
- na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR (plošná opatření) 
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mi-
moradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ 
 
- na stránkách místně příslušné hygienické stanice (opatření platná místně) 
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy 
 
 
 
 

https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy
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2.2. Venkovní prostory 
 
Pokud to venkovní prostor (případně uzavřený venkovní areál) umožňuje dodrží pořadatel  
maximum preventivních opatření (viz výše) zejména: 
 

• Úklid a dezinfekce venkovního zázemí 

• Dezinfekce rukou - dostupnost dávkovačů u vstupních míst 

• Dodržování rozestupů mezi vstupy, informačními místy atp.  
 
Zóna publika 
 

• Pořadatel zajistí vyznačení hlediště (např. mobilní zábrany) a tím i kontrolovatelný počet osob na 
ploše. 

 

• V případě aktuálních platných nařízení lze rozdělit prostor na oddělené koridory s menším počtem 
osob.  

 

• Pořadatel zajistí stojany s dávkovači dezinfekce / dávkovače dezinfekce umístěné u vstupů do 
prostor pro diváky. U dávkovačů je nutné umístit infotabule s informací o správnosti a četnosti 
dezinfekce rukou. Množství dávkovačů - rozmístění v prostorech odpovídá asi 1ks / cca 50 - 80 
účinkujících / diváků. 

 
Zóna účastníků / účinkujících 
 

• Pořadatel zajistí oddělený vstup pro účinkující a oddělený prostor od hlediště / prostoru diváků 
(např. mobilní zábrany) 

 

3. Komunikace 
 
Zahrnuje hlavní úkoly pořadatele v oblasti komunikace preventivních opatření a aktuální situace: 
 

3.1. Komunikace před začátkem 

 
Účastníci a účinkující 
 

• Komunikace obecných doporučení pro sborový zpěv ve vztahu k prevenci a hygienickým  
pravidlům, osvětová kampaň k odpovědnému přístupu při činnosti uměleckých těles. 

 

• Komunikace podrobné informace k přijatým preventivním opatřením na konkrétní aktivitě (jak 
bude festival, soutěž, přehlídka vypadat). 

 

• Sestavení zkrácené a srozumitelné verze informací tzv. „desatera účastníka” např. ve formě letáku 
a jeho včasná distribuce. 

 

• Zpracování vybraných podmínek do provozních řádů, podmínek účasti atp.  
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• Sběr čestných prohlášení / dotazníků od účastníků. 
 
Publikum 
 

• Sestavení zkrácené a srozumitelné verze informací tzv. „desatera diváka” např. ve formě letáku 
a jeho včasná distribuce. Nejpozději 24 hodin před začátkem akce komunikace pravidel chování 
(včetně aktuálních platných nařízení). 

 

• Zveřejnění kontaktních informací pořadatele, který lze užít v případě potřeby zpětné vazby  
a doptání se na přijatá opatření nebo v mimořádných situacích (příznaky virového respiračního 
onemocnění po návštěvě akce). Komunikovat publiku nutnost a správnost zpětné vazby  
pořadatelům v případě obtíží. 

 

3.2. Komunikace v průběhu 
 

• Příprava souboru informačních materiálů a letáků - hygienické zásady, mytí rukou, nošení roušek, 
dodržování odstupu, pravidla návštěvy místa atp. 

 

• Umístění informačních cedulí na všechna klíčová místa (vchody, společné prostory, toalety).  
Komunikace může probíhat také promítáním na obrazovky, nebo vhodnými vstupy při moderaci 
aktivity apod. 

 

• Snaha o omezení distribuce papírových / fyzických propagačních materiálů a programů - využít 
existující aplikace pro online sdílení. 

 

• Aktivní informování účastníků a publika o přijatých opatřeních, pověření vybraného personálu  
k dohlížení nad přijatými opatřeními. 

 

3.3. Komunikace po skončení 
 

• Rozeslání dotazníku zpětné vazby a poděkování za účast ve dvou vlnách 7 a 14 dnů po skončení 
akce. V dotazníku se dotázat, zda se účastník cítí zdráv a bez příznaků, upozornit, že pokud  
v následujících dnech pocítí příznaky respiračního onemocnění nebo měl pozitivní test na  
COVID-19 a byla mu nařízena karanténa, je nutné o tom neprodleně informovat pořadatele.  

4. Mimořádné situace 
 

4.1. Příznaková osoba v průběhu aktivity 
 
Jak se zachovat, pokud se v průběhu aktivity vyskytne mezi hosty osoba s příznaky? 
 

• V případě, že personál bude mít podezření, že je některý z hostů nakažen COVID-19 (vykazuje 
zjevné příznaky onemocnění nebo to o sobě prohlašuje), umístí hosta do izolačního prostoru, 
kontaktuje příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo IZS a dohodne se na dalším postupu. 

 

• Izolační prostor = uzavřený, dobře větraný prostor mimo prostory konání aktivity tak, aby  
nakažený nepřišel do kontaktu s dalšími hosty. 
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4.2. Příznaková osoba po skončení aktivity 
 

• Pokud pořadatel zjistí skutečnost, že byl na aktivitě přítomen host, který v dalších dnech po  
skončení pociťoval příznaky nebo měl pozitivní test na COVID-19 a byla mu nařízena karanténa, 
neprodleně kontaktuje příslušnou krajskou hygienickou stanici a poskytne maximální součinnost. 

 

4.3. Náhlé zhoršení epidemiologické situace v ČR nebo příslušném kraji 

 
• Pořadatel monitoruje aktuální epidemiologickou situaci. Zejména aktuální platná nařízení na 

stránkách ministerstva zdravotnictví a stránkách příslušné krajské hygienické stanice.  
 

• Pořadatel ohlašuje konání akce a konzultuje případné podmínky konání s příslušnou krajskou  
hygienickou stanicí. 

 

• V případě náhlého zhoršení epidemiologické situace má pořadatel připravený zkonzultovaný  
scénář, jak vyplývající opatření a nařízení okamžitě implementovat do organizace aktivity,  
respektuje všechna aktuální platná nařízení a případně volí (např. již předem připravené) úpravy 
programu a aktivit. 
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Zdroje: 
 
Studie Prof. Christian J. Kähler a Dr. Rainer Hain - rizika infekce při sborovém zpěvu a hry na de-
chové nástroje.  
 
(zdroj v němčině: https://www.unibw.de/home/news-rund-um-corona/musizieren-waehrend-der-
pandemie-was-raet-die-wissenschaft)  
 
(celá studie v němčině: https://www.unibw.de/lrt7/musizieren-waehrend-der-pandemie) 
 
Překlad článku: 
 
Studie Dr. Matthias Echternach a Dr. Stefan Kniesburges, Chor des Bayerischen Rundfunks - rizika 
infekce při sborovém zpěvu 
 
(zdroj v němčině: https://www.br-chor.de/aerosol-studie-mit-dem-br-chor/) 
 
Překlad článku: 
 
Pravidla pro větrání a používání vzduchotechniky v prostorách restaurací k prevenci nákazy CO-
VID-19 
 
(zdroj česky: http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotech-
niky-v) 
 
Větrání v době pandemie koronaviru 
 
(zdroj česky: https://vetrani.tzb-info.cz/20413-vetrani-v-dobe-pandemie-koronaviru) 
 
Soubor pravidel NOCOVID, Česká eventová asociace, Pravidla a doporuční pro pořadatele eventů 
 
(zdroj česky: https://www.nocovid.cz/pravidla) 
 
Prohlášení Unie českých pěveckých sborů k obnovení činnosti pěveckých sborů. 
 
(zdroj česky: https://www.ceskesbory.cz/01-01-clanek.php?id=3274 
 
Stanovisko SZU k nošení ochranného štítu bez roušky 
 
(zdroj česky: http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-k-noseni-ochranneho-stitu-bez-
rousky) 
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