AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ COVID-19 NA KONFERENCI ASFALTOVÉ VOZOVKY 2021
Podmínky platné od pondělí 22. 11. 2021

Všichni přítomní starší 18 let se při příchodu musí prokázat splněním jedné z následujících podmínek:
•
•
•

aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín,
první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem
konání akce,
aplikaci očkování proti covidu-19, pokud od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první
u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní, tak současně i negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin

Upozorňujeme, že antigenní ani PCR testy již k prokázání bezinfekčnosti nestačí!!!
Během společenských akcí uvnitř platí povinnost mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2
(KN95 / N95) nebo nanoroušku vždy s výjimkou doby konzumace.
PRAVIDLA A DOPORUČENÍ POŘADATELE:
Před vstupem na konferenci bude každý účastník zkontrolován, zda splňuje některou z výše uvedených podmínek.
Pokud účastník konference nesplní jednu z výše uvedených podmínek, nebude na konferenci vpuštěn!
Pociťujete-li na sobě příznaky respiračního onemocnění, buďte ohleduplní a zůstaňte doma.
Povinností účastníků je nosit badge se jménem na viditelném místě po celou dobu akce.
Ve všech vnitřních prostorách, s výjimkou prezentace na pódiu a času na občerstvení, bude potřeba mít nasazený
respirátor/nanoroušku.
Prostory konference se uzavírají ve 20.00 hodin!
Doporučujeme nekonzumovat ve větším množství alkoholické nápoje.
Doporučujeme před akcí provedení PCR testu i očkovaným účastníkům, je hrazen pojišťovnou.
Prosíme účastníky konference, aby využívali dezinfekci rukou.
Doporučujeme zachovat rozestupy mezi místy v přednáškovém sále, kde bude tentokrát divadelní uspořádání.
Nenoste prosím občerstvení do přednáškového sálu.

Prosíme po celou dobu konání akce o dodržování protiepidemických opatření. Věříme, že tato opatření nenaruší
příjemnou atmosféru akce, kdy je možné se po dlouhé době setkat osobně s kolegy z oboru.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Pořadatelé konference AV 2021

