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Režim činnosti družstev florbalu 05/2020 
Upřesňující pravidla pro tréninkovou činnost florbalového oddílu TJ Sokol Letovice od 18. 5. 2020. 

Podmínky pro účast na trénincích 
- Před prvním tréninkem odevzdá každý hráč, resp. každá hráčka aktuální Čestné prohlášení o 

neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (příloha tohoto dokumentu). 

- Apelujeme na všechny hráče, hráčky a rodiče, aby se v případě jakýchkoliv náznaků 

zdravotních komplikací tréninku neúčastnili. 

Režim tréninků 
- Na tréninku nebudou využívány z hygienických důvodů rozlišováky, prosíme proto všechny 

hráče a hráčky, aby si vždy nosili ideálně 2 ks triček (1x světlé / 1x tmavé). 

- V průběhu tréninku nebudou muset mít hráči roušky, trenéři však ano. 

- Každý bude mít vlastní pití, ideálně přinesené už z domova. 

Režim sportoviště  
- Na sportovišti bude k dispozici dezinfekce (v souladu s opatřeními Vlády ČR). 

- Šatny a sprchy jsou mimo provoz. 

- Toalety bude možné použít. 

- Zdvořile žádáme všechny rodiče, aby hráče/hráčky pouze přivezli/odvezli a v průběhu 

tréninku se na sportovištích nezdržovali. 

- Venkovní tréninky mohou být zrušeny z důvodu nepříznivého počasí i v den konání – info SMS 

zprávou nebo rozhodnutí na místě.

http://www.florballetovice.cz/
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Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění 

Jméno a příjmení hráče / hráčky  

Datum narození  

Trvalé bydliště  

 
1. Prohlašuji, že se u výše uvedeného hráče/hráčky neprojevují a v posledních dvou týdnech 

neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá 

ztráta chuti a čichu apod.). 

2. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, 

abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na sportovních klubových akcích a 

aktivitách. 

 
V       

Dne    Podpis zákonného zástupce 
 
 
 
 
 

 

 

Osoby s rizikovými faktory 
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s 

dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 

např. hypertenze. 

4. Porucha imunitního systému, např. 

a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

b. při protinádorové léčbě, 

c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně. 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární). 

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud 

některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.  

http://www.florballetovice.cz/

