
středisko DDM Plesná 

Karla Svobody 237, Ostrava - Plesná 725 27 
www.ddmporuba.cz 

 Bc. Nikola Kubínová, 725 037 084, 
nikola.kubinova@ddmporuba.cz 

Přijďte si zavzpomínat na léto, zahrát si různé  
kolektivní hry.   

Nebudou chybět ani týmové aktivity. 
 

V ceně je zahrnut oběd a pitný režim! 
 

S sebou si vezměte sportovní oděv a obuv           
do tělocvičny, malou svačinku a flash disk           

na fotografie z letního tábora.  
 

Přihlásit se můžete do 7.2.2022 na emailové adrese: 

nikola.kubinova@ddmporuba.cz 
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S ohledem na současnou epidemiologickou situaci Vás upozorňujeme  

na platnou legislativu, která stanoví podmínky pro konání akce  

od 21 do 100 účastníků 

 

Ve vnitřních prostorách DDM je povinnost užívat ochranný respirátor kategorie FFP2 nebo obdobný prostředek  (vždy 

bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnickou obličejovou masku nebo 

obdobný prostředek, naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 

14683+AC. Pozor – lékař může tuto povinnost individuálně upravit. 

 

Této akce se může účastnit pouze nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a splňují další podmínky a to:  

 

Osoby do 12 let – bez omezení 

  

B) Osoby od 12 do 18 let 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsled-

kem, nebo  

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o 

provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že 

uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo  

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního po-

zitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítom-

nost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

 

C) Osoby od 18 let 

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo certifi-

kát o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za pod-

mínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo  

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 a uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního 

pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.  
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