
 
 

 

 

 
SMĚRNICE COVID-19 UPRAVUJÍCÍ POVINNOSTI OSOB  

VSTUPUJÍCÍCH DO DRFG ARÉNY  
 

KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 262 
96 195, a KOMETA GROUP, spolek, se sídlem Křídlovická 34, Staré Brno, 603 00 Brno, IČO: 
449 90 014 (dále společně jen ,,pořadatel“) jako provozovatel DRFG arény v souvislosti 
s prevencí šíření Covid-19 a závaznými hygienicko-protiepidemickými podmínkami pro konání 
významných sportovních akcí nebo soutěže ze dne 6. 11. 2020 pod č. j.: MZDR 49301/2020-2/NH 
stanoví následující pravidla pro osoby vstupující do areálu DRFG areny.  
 
Každá osoba vstupující do areálu DRFG areny a po celou dobu pobytu v areálu DRFG areny: 

- může vstoupit do areálu DRFG areny pouze tehdy, pokud se prokáže negativním RT-
PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativním antigenním testem 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hod  

- je povinna vyplnit a pořadateli odevzdat selfreporting formulář  
- je povinna se podrobit měření tělesné teploty před vstupem do areálu DRFG areny  
- bere na vědomí, že v případě naměření teploty vyšší než 37,5°C jí bude umožněn vstup 

pouze se souhlasem klubového lékaře pověřeného pořadatelem 
- může vstoupit a pobývat zde pouze s ochranou úst a nosu, která brání šíření kapének 

(rouška, respirátor, šátek) – to neplatí zejména pro děti do 2 let věku, komentátory 
přenosu utkání v průběhu přenosu, hráče na ledové ploše  

- je povinna si vydezinfikovat ruce při vstupu do areálu a poté po jakémkoliv jejich 
znečištění 

- je povinna respektovat pokyny pořadatele pouze do oddělených vnitřních prostor 
DRFG areny, do kterých jí přístup určí pořadatel, a to v časech určených pořadatelem 
pro přístup do daného sektoru 

- má zakázáno vstupovat do jakéhokoli jiného sektoru a jiných prostor DRFG areny, než 
který je určen pro přístup do jí vyhrazeného sektoru 

- je povinna dodržovat dostatečný odstup (2 m) od ostatních osob a omezit kontakt 
s ostatními osobami 

- souhlasí s tím, že její osobní údaje včetně údajů získaných pořadatelem dle prvních 
čtyř odrážek této směrnice budou uvedeny ve jmenném seznamu dlouhodobých 
partnerů klubu, který povede pořadatel a který bude dán k dispozici místně 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na vyžádání v případě potřeby 
provedení epidemiologického šetření  

PŘÍSTUP DO KONKRÉTNÍCH ODDĚLENÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR DRFG areny bude 
dlouhodobým partnerům klubu sdělen při jejich vstupu do areálu DRFG arény.  

Každá osoba vstupující do areálu DRFG areny se současně zavazuje dodržovat návštěvní řád 
DRFG areny a v případě nedodržení pravidel provozovatel, resp. pořadatelská nebo 
bezpečností služba jsou oprávněni přijmout příslušná sankční opatření v souladu 
s návštěvním řádem.  

Porušením kteréhokoli z výše uvedených pravidel se daná osoba vystavuje možnosti 
trestního stíhání ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení pro podezření 
ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 nebo § 153 
trestního zákoníku.                                           

V Brně dne 7. prosince 2020 


