ÚSEK REPREZENTACE A ISBHF
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Vedoucí úseku: Mgr. Milan Maršner, tel: +420 773 781 131, e-mail: marsner@hokejbal.cz

PŘEHLED OPATŘENÍ A PRAVIDEL PRO POŘÁDÁNÍ REPREZENTAČNÍCH AKCÍ
V DOBĚ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE V ČR
___________________________________________________________



Každý hráč/hráčka předloží před začátkem reprezentační akce vyplněný dokument o
bezinfekčnosti.



Každý hráč/hráčka předloží před začátkem reprezentační akce vyplněný dokument COVID
dotazník.



Každý hráč/hráčka je vybaven/a - vlastní (předem označenou) láhví na pití, 2 ks roušek a
desinfekčním gelem na ruce.



S ohledem na počet nominovaných hráčů/hráček požádá realizační tým (dále jen RT) v
místě konání akce o přidělení více šaten, ve kterých je doporučeno se zdržovat na nezbytně
potřebnou dobu.



Týmové porady se nepořádají ve vnitřních prostorách nebo šatnách



Po každé TJ je důsledně prováděna hygiena rukou a obličeje (v případě nenásleduje-li TJ
nebo utkání je realizována hygiena celého těla osprchováním).



Hráč/hráčka má po celý průběh akce jeden rozlišovací nebo zápasový dres (žádná část
vybavení, textilu není půjčována dalším hráčům).



Hráči/hráčky se po celou dobu soustředění, kempů zdržují pouze v RT vymezeném
prostředí bez návštěv společenských nebo hromadných akcí (např. návštěv nákupních
center, plaveckých areálů atd.).



Doporučuje se minimalizovat v místě reprezentační akce kontakt s cizími osobami.



Dle charakteru reprezentační akce, se doporučuje omezit ubytování družstva, tzn. realizační
tým, se snaží pořádat a připravit jednodenní akce.



V případě využití ubytování družstva na akci jsou hráči/hráčky ubytováni pospolu z jednoho
klubu případně lokality.



Všem účastníkům reprezentační akce se doporučuje využít při cestě na akci individuální
dopravu.



Realizační tým je vybaven - desinfekčním roztokem (desinfekčním gelem) a teploměrem.



Každému hráči/hráčce může být orientačně při příjezdu změřena teplota.

Milan Maršner, v.r.
vedoucí ÚRI ČMSHb
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