SOKOL
BABICE NAD SVITAVOU

INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM
VYHLÁŠENÝM V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000
Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření (výňatek):
Bod 1:
Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření
zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový
pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např.
chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy
Vedení T.J. Sokol Babice nad Svitavou na základě tohoto nařízení žádá všechny trenéry, děti i rodiče:

DODRŽUJTE VSTUP DO HALY A CELÉHO ZÁZEMÍ
POUZE S NASAZENOU ROUŠKOU!
Bod 2:
Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,

ROUŠKU NEMUSÍ MÍT SPORTOVCI NEBO CVIČÍCÍ OSOBY
V DOBĚ TRÉNINKU, CVIČENÍ, ZÁPASU, SOUTĚŽE APOD.
Podmínky pro trénink oddílů dospělých na venkovním i vnitřním sportovišti zveřejněná 17. 5. 2020
zůstávají v platnosti.

Děkujeme, že respektujete nezbytná pravidla.
V Babicích nad Svitavou dne 11. září 2020, Vedení T.J.
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