Epidemiologická pravidla v rámci výstav BVV a důležité odkazy
Níže uvádíme nastavená pravidla pro vystavovatele/chovatele a návštěvníky
veletrhů. Smyslem těchto opatření je zajistit bezpečnou účast vystavovatelů, jejich
zaměstnanců a návštěvníků a zároveň umožnit konání veletrhů bez omezení
počtu návštěvníků. Uvedený systém byl zaveden v ČR rovněž při vstupu na kulturní
akce atd. Aktuální verze systému O-N-T včetně požadavků pro veletrhy je uvedena
na webu Ministerstva zdravotnictví ČR ( https://covid.gov.cz/situace/onemocneniobecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test). Oprávnění a
povinnost kontroly osob má organizátor akce, přičemž dodržování pravidel je osobní
zodpovědností každého účastníka. Za zaměstnance/personál na expozici
zodpovídá vystavovatel. Ve vnitřních prostorách výstavy je povinné nosit respirátor.
Povinnosti nosit respirátor jsou zproštěny děti do 15 let včetně, pro ty stačí rouška.
Při předvádění zvířat v kruhu / jezdeckém vystoupení není nutné mít
roušku/respirátor - jedná se o soutěž/sport/umělecké vystoupení.
Podle platných nařízení je do 31.8. včetně hrazen PCR test nebo antigenní test
pojišťovnou. Doporučujeme tedy využít kapacit testovacích zařízení. Odkaz na
testovací místa v Brně:
https://search.seznam.cz/search?q=testov%C3%A1n%C3%AD%20na%20covid%20
brno&sourceid=web&thru=related&sId=hggWk-fXyyF78fhK9pyE
Na výstavišti zajišťuje do 31.8. testování: https://www.covidtestbrno.cz/
Od 1.9. jsou pro děti do 12 let poskytovány zdarma v rámci zdrav. pojištění 2 PCR
testy a 2 antigenní testy měsíčně.
Vzhledem k povinnému celostátnímu testování dětí ve školních zařízeních po
nástupu do školy ve dnech 1. - 2. 9. a následně 6.9. nebudou děti (návštěvníci/děti
chovatelů atd.) podléhat kontrole ani nutnosti samotestování. Děti od 12 let však již
musí bezinfekčnost prokázat (nemoc, očkování, test) anebo jít na samotest u
výstaviště.
Samotesty:
- jsou platnou formou prokázání bezinfekčnosti, platí 72 hodin, ale platí pouze pro
provozovnu, kde byl samotest pod dohledem proveden. Tzn. platí samotesty
provedené u nás na BVV ne z domu přinesené.
- BVV poskytne na svazové stánky 20 kusů samotestů pro případ testování
chovatelů/vystupujících, kteří nebudou schopni prokázat bezinfekčnost
Ubytovaní v kójích na BVV
- všichni budou mít odevzdané prohlášení o bezinfekčnosti a budou buď očkovaní,
nebo prodělali covid (před max 180 dny) nebo budou mít negativní PCR test. Je zde
problematická kontrola samotestu nebo antigenního testu z důvodu jeho kratšího
trvání

Důležité odkazy:
1/ systém O-N-T
https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovaniprodelana-nemoc-test
2/ on-line nákup vstupenek
https://etickets.bvv.cz/cs
3/ odkazy na aplikaci Tečka
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nakit.eocko.wallet&hl=cs&gl=US
https://apps.apple.com/cz/app/te%C4%8Dka/id1568446392?l=cs
4/ jazykové mutace opatření
https://www.bvv.cz/en/media/press-releases/hygine-and-safety-rules/
https://www.bvv.cz/de/media/presseberichte/hygine-and-safety-rules-de/

Pravidla pro návštěvníky
-

Povinně se prokáží při vstupu jedním z příslušných dokladů:

-

certifikátem o očkování (platný od 14 dne po podání druhé dávky)

-

negativním PCR testem ne starším než 7 dní,

-

negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin

certifikátem nebo SMS zprávou potvrzující prodělání nemoci v období
předcházejících max 180 dnů)
Nebude-li návštěvník schopen prokázat se jedním z uvedených způsobů, bude
možné si na místě zakoupit a provést samotest.
Doporučujeme všem návštěvníkům instalaci aplikace Tečka (viz. odkazy výše),
kde jsou nahrány očkovací certifikáty a případně testy. Usnadní tak kontrolu na
vstupu.
Výše uvedená opatření platí rovněž pro návštěvníky ze zahraničí.
Informace o opatřeních pro občany z okolních států pro vstup do ČR naleznete zde:
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/mfa_statements/x2021_02_05_overvie
w_new_travel_rules_valid_from_5.html

