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Obecná opatření
- ZS je uzamčen a přístupný je pouze hráčům, trenérům a 

zaměstnancům ZS.
- Osoby pohybující se po ZS musí mít nasazenou roušku, výjimkou je 

zápasová a tréninková činnost.
- U osob vstupujících na ZS musí být vždy provedeno měření tělesné 

teploty, které provádí osoba odpovědná za dané mužstvo či oblast 
provozu ZS.

- Osoby vstupující do ZS nebo jeho částí musí vždy provést dezinfekci 
rukou.

- Osobám z řad hráčů, trenérů nebo zaměstnanců, u kterých se objevily 
jakékoliv známky onemocnění, mají zakázaný vstup do ZS a tento svůj 
stav musí neprodleně nahlásit osobě odpovědné za dané mužstvo či 
oblast provozu ZS.

Organizace přípravných zápasů mužstev HST
- Pro osoby pohybující se po ZS v době přípravných zápasů platí výše 

uvedená obecná opatření.
- Vstup osob na ZS bude probíhat odděleně, kdy hráči vstupují vždy 

vchodem pro danou kategorii určenou a diváci určeným pro daný 
zápas.

- Diváci přípravných zápasů všech věkových kategorii jsou povinni se 
zdržovat v uvedeném sektoru, dodržovat rozestup 2m a po skončení 
zápasu neprodleně opustit ZS.

- Při přípravných zápasech „A mužstva mužů“ bude na ZS vpuštěno 400
diváků s tím, že diváci z řad hostujícího mužstva nebudou na ZS 
vpouštěni.

Organizace tréninkové činnost mužstev HST
- Pro osoby pohybující se po ZS v době tréninkové činnosti platí výše 

uvedená obecná opatření.
- Vstup a odchod hráčů z ZS bude probíhat organizovaně, pod 

dohledem trenéra či jiné odpovědné osoby daného mužstva a to tak, 
že v určený čas se hráči shromáždí před určeným vchodem pro danou 
kategorii, bude jim provedeno měření teploty. Odchod bude probíhat 
opět naráz celého mužstva a opět určeným vchodem pro danou 
kategorii.

- Určení vchodů do ZS pro jednotlivá mužstva a kategorie:
Hlavní vchod (vrátnice) - A mužstvo mužů, Junioři
Vchod severní str. ZS(autobus) - Dorost, SŽ a MŽ
Vchod severozápadní roh - 5,4,3,2,1 třída a přípravka

- Pohyb hráčů mimo tréninkovou či zápasovou činnost a bez dohledu 
trenéra či jiné odpovědné osoby po ZS je zakázán.
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