Mezinárodní pěvecká soutěž Olomouc 2021
dle mimořádných opatření ze dne 22. 11. 2021,
sledujte prosím web školy.
Vážení soutěžící, pedagogové, korepetitoři,
i přes nepříznivou epidemickou situaci se stále snažíme zachovat letošní ročník pěvecké soutěže. Je naším
přáním udělat soutěž maximálně bezpečnou, proto jsme chtěli podobné podmínky pro všechny soutěžící.
Oproti vládním nařízením jsme zpřísnili podmínky bezinfekčnosti soutěžícím do 12 let, kde je v dnešní době
velký přenos nákazy, avšak někde dlouhé termíny na PCR testy a jejich platnost se nemusí potkat s časovým
plánem soutěže. U dětí do 12 let nám v případě potíží s PCR testem bude stačit čestné prohlášení o
negativním výsledku antigenního testu určenému k samotestování, podepsané zákonným zástupcem,
nejpozději před registrací u soutěže (ideálně před odjezdem na soutěž). Přesto stále platí, že PCR test
je primární. Rozhodujícím pravidlem je, že na vstupu budou splněny podmínky bezinfekčnosti.
Vstup možný pouze pro soutěžící, pedagogy a korepetitory.

Upozorňujeme, že dle platného mimořádného opatření je každý organizátor akce povinen
kontrolovat splnění podmínek pro vstup. Tato kontrola je součástí prezence ve foyer školy.

Obecné podmínky:







zákaz pohybu osob po budově bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor třídy FFP2
a vyšší)
zákaz účasti osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
platný certifikát o očkování, od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní (první
u jednodávkových vakcín, druhé u dvoudávkových vakcín)
účastníci soutěže po první dávce vakcíny se budou muset prokazovat vedle průkazu o aplikaci
první dávky také negativním PCR testem, starým nejvýše 72 hodin
použití PCR testů k prokázání bezinfekčnosti osob s kontraindikací k očkování
potvrzení o prodělané nemoci (ne delší než 180 dnů)

Alternativa u účastníků soutěže mladších 18 let:


negativní PCR test u všech účastníků soutěže mladších 18let či dalších, kteří se ze zdravotních
důvodů očkovat nemohou, starý nejvýše 72 hodin

V Olomouci dne 23. 11. 2021

Mgr. Tomáš Klásek, ředitel školy

