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Opatření Covid-19 
Všichni závodníci, rozhodčí, členové realizačního týmu a návštěvníci areálu musí mít s sebou:

 a) Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT- PCR vyšetření na přítomnost viru SARS – CoV – 2 
s negativním výsledkem, nebo

 b) Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu SARS – CoV
– 2 s negativním výsledkem, nebo c

c) Osobě byl vystaven certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID – 
19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo d

d) Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID – 19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření MZd a od pozitivního POC antigenního testu na přítomnost 
antigenu viru SARS – CoV – 2 nebo RT – PCR testu na přítomnost viru SARS – CoV – 2 
neuplynulo více, než 180 dní, nebo

 e) Prokáže potvrzením od zaměstnavatele (děti test ve škole ), že absolvoval nejdéle před 72 
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS – CoV – 2, který je určen pro 
sebetestování nebo povolený MZd k použití laickou osobou, s negativní výsledkem 

Všechny osoby,které budou uvnitř areálu,budou při vstupu kontrolováni zdravotníkem ( viz.
dokumenty výše ) a každý obdrží identifikační papírový náramek,který je povinen nosit po

celou dobu závodů. Děkujeme za pochopení momentální situace s Covid-19.
 

 Z nařízení veterinární správy ČR musí být splněny následující podmínky: 

Opatření EHV – 1 
a) Vakcinace proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního
schématu daného výrobcem vakcíny, kůň musí být v době příjezdu v imunitě proti tomuto 
onemocnění (většina vakcin 14 dní po vakcinaci), nebo

 b) Laboratorní vyšetření na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu
s negativním výsledkem, toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru 
vzorku)

AIE
 Laboratorní vyšetření na infekční anemii koní (coggins test) s negativním výsledkem ne starším 
12 měsíců.

 Koně musejí být v imunitě proti influenze (chřipce koní)dle vakcinačního schématu 
stanoveného výrobcem příslušné vakcíny, přičemž poslední vakcinace musí být provedena 
nejpozději 7 dní před konáním dané akce.

Těšíme se na Vás i přes tyto ,,komplikace,,


