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Podmínky přítomnosti účastníka sportovních aktivit 

ve vnitřních prostorách sokolovny 
od 18. 5. 2020 do odvolání 

 

Příchod k sokolovně a vstup do sokolovny 

Účastníci jsou předem napevno rozděleni do skupin a vstupují do sokolovny hlavním vchodem (pro 

využití velkého sálu) nebo postranním vchodem od kanceláře (pro využití malého sálu – pouze ST). 

Rozdělení ve skupinách nelze měnit, skupiny se nesmí v sokolovně potkávat. 

Účastníci přicházejí k sokolovně se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek apod.). Každý účastník musí 

mít s sebou sáček na uložení roušky. 

Při příchodu na první aktivitu odevzdají účastníci vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – zajistí dozor 

(bez vyplněného a podepsaného prohlášení nesmí účastník do sokolovny vstoupit). Do sokolovny nesmí 

vstoupit účastník s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, náhlou ztrátou 

chuti a čichu nebo jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest.  

Účastníci dodržují časový harmonogram vstupu do sokolovny – vstup do sokolovny je umožněn nejdříve 

5 minut před zahájením aktivity určeným vstupem. První bude do sokolovny vpuštěn dozor, který dále za 

všechny účastníky aktivity odpovídá až do jejich odchodu ze sokolovny. Před vstupem se účastníci 

neshromažďují, do sokolovny vstupují jednotlivě a dodržují dvoumetrové odstupy od jiných osob.  

Po vstupu do sokolovny svléknou a odloží svrchní oděv, přezují se, poté použijí připravený dezinfekční 

prostředek na ruce a následně odcházejí do sálu – šatny, sprchy nejsou v provozu, WC v případě nutnosti. 

 

Aktivity v sále 

Dozor vede evidenci o přítomnosti účastníků. 

Při příchodu do sálu si účastníci odloží příruční zavazadlo na určené místo. O nutnosti použití roušky při 

aktivitách v sále rozhodne přítomný dozor (sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit 

roušku, ostatní osoby na sportovišti včetně trenérů roušku mít musí po selou dobu). Pro odkládání roušky 

má účastník připravený sáček nebo ji odloží do vlastního zavazadla (rouška nesmí být samostatně nikde 

odložena). Během aktivity se účastníci ze sálu nikam nevzdalují. V případě nutnosti se účastníci mimo sál 

pohybují výhradně s rouškami a zachovávají dvoumetrové odstupy. 

Během aktivit není povoleno používat nářadí ani náčiní z majetku sokolské všestrannosti z nářaďovny ani 

ze skládků (z nářaďovny lze použít stoly a ohrádky pro stolní tenis, branky pro florbal, síť pro volejbal a 

nohejbal – kontrolují vrátní). Vyjímkou je hudební přehrávač pro cvičení žen. 

 

Odchod ze sokolovny 

Účastníci odchází ze sokolovny na pokyn dozoru (dozor odchází ze sálu i ze sokolovny poslední) a to 

nejdéle do 5 minut po ukončení aktivity dle časového harmonogramu - účastníci se nezdržují v sále, na 

chodbě ani v prostoru před sokolovnou.  

 

Přestávka mezi skupinami 

V době přestávky mezi jednotlivými skupinami bude provedena dezinfekce všech míst, kterých se běžně 

dotýkají ruce, tedy klik, spínačů světla, míst k sezení a všech dalších povrchů, kterých se účastníci 

dotýkali (provedou vrátní) a také všech použitých tréninkových pomůcek (provede dozor). 

Prostor sálu bude v době přestávky řádně vyvětrán. 

V sále je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. 

Důkladné čištění všech prostor, ve kterých se účastníci pohybují, bude prováděno nejméně jednou denně.  

Odpadkové koše budou vyprázdněny nejméně jednou denně.  

 

Výše uvedená pravidla jsou účastníci povinni dodržovat – za dodržování pravidel zodpovídá dozor. 

V případě porušování pravidel bude sportovní aktivita do odvolání zrušena. 

 

V Hradci Králové 15.5.2020     Ing. Ladislav Heřman, starosta TJ 


