
 

 
 

 

NOCOVID 3.0 
PRAVIDLA A DOPORUČENÍ  

PRO POŘÁDÁNÍ EVENTŮ A KULTURNÍCH AKCÍ 

 

INICIATIVA NOCOVID NENÍ DOGMA, ALE SOUBOR PRAVIDEL A DOPORUČENÍ 
PRO POŘÁDÁNÍ EVENTŮ A KULTURNÍCH AKCÍ. 

JEDNÁ SE O PRAVIDLA, KTERÁ MAJÍ KROMĚ DEFINICE ODPOVĚDNÉHO 
CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI TAKÉ PLNĚ RESPEKTOVAT ZDRAVÝ ROZUM A 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SOUBOR PRAVIDEL NENÍ NÁSTROJEM SPORŮ, ALE 
KONSTRUKTIVNÍM OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM K SITUACI, KTEROU UŽ 

NECHCE ZAŽÍT NEJEN NÁŠ OBOR, ALE ANI CELÁ SPOLEČNOST.  

BUĎME ZASE SPOLEČNĚ! 

 
VYDÁNO DNE 21.7.2020 

VYTVOŘILA ČESKÁ EVENTOVÁ ASOCIACE   
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Tento dokument obsahuje základní pravidla a doporučení - Nocovid úrovně 1. 

Nocovid pravidla a doporučení 2. a 3. úrovně jsou k dispozici ke stažení na www.nocovid.cz. 
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Základní hygienická pravidla 

ÚKLID A DEZINFEKCE PROSTORU    

Provádí se před akcí a po akci, příp. mezi jednotlivými představeními. 

Umytí povrchů teplou vodou s přidáním detergentu. 

Dezinfekce všech kontaktních ploch. 

Úklid a dezinfekci prostoru je nutné provádět před akcí, po ukončení instalace 
(tedy bezprostředně před příchodem hostů) a po akci (ukončení deinstalace).  
V časovém období mezi ukončením deinstalace a začátkem instalace další akce je 
vhodné minimalizovat přítomnost osob v prostoru.  

Úklid ploch (odstranění nečistot) musí probíhat na vlhko vodou 60°C teplou  
s přídavkem detergentů.  

Dezinfekce kontaktních ploch (kliky, madla, stoly, židle, vodovodní baterie, 
splachovadla u WC, hrany dveří, zábradlí, turnikety, ...) musí být následně 
provedena dezinfekčním prostředkem s prokazatelně virucidním účinkem.  

Na kontaktní místo nanést rozprašovačem dezinfekční prostředek s prokazatelně 
virucidním účinkem na COVID 19, rozetřít jednorázovou utěrkou a nechat 
zaschnout. Utěrky vyhazovat do igelitového pytle, který je nutné před vyhozením 
hermeticky uzavřít.  

DEZINFEKCE PLOCH BĚHEM AKCE 

Dezinfekce ploch, se kterými přicházejí hosté do přímého kontaktu. 

Na kontaktní místo nanést rozprašovačem dezinfekční prostředek s prokazatelně 
virucidním účinkem na COVID 19, rozetřít jednorázovou utěrkou a nechat 
zaschnout. Utěrky vyhazovat do igelitového pytle, který je nutné před vyhozením 
hermeticky uzavřít. 
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Dezinfikovat je nutné zejména kliky, madla, stolky, židle, zábradlí, turnikety, 
vodovodní baterie, toalety/splachovadla, dávkovače mýdel/dezinfekcí/ručníků 
(pokud nejsou bezdotykové), ... 

Toalety, kliky, madla, aj. dezinfikovat ideálně každých 30 minut. Stoly/stolky/židle 
dezinfikovat po každém použití/výměně hostů." 

DEZINFEKCE RUKOU   

Dávkovače s dezinfekcí na ruce. 

Zajištění dezinfekce pro hosty. Dávkovač s dezinfakcí na ruce s prokazatelně 
virucidním účinkem na COVID 19. 

Umístění pokynů/návodu pro správnou dezinfekci rukou u každého dezinfekčního 
místa. 

Vhodná umístění: vstup na akci, u každého vstupu na toalety, u každého výdeje 
cateringu, vstup do každého přednáškového prostoru/sálu, ... 

Množství dávkovačů dezinfekce musí zohledňovat množství osob na akci tak,  
aby se netvořily u dezinfikování fronty a shluky lidí. 

VYBAVENÍ A PROVOZ TOALET    

Pravidelný úklid a dezinfekce. 

Jednorázové ručníky. 

Dezinfekce v prostoru toalet. 

Častější úklid a dezinfekce toalet (viz "ÚKLID A DEZINFEKCE PROSTORU" a 
"DEZINFEKCE PLOCH BĚHEM AKCE") 

Umístění tekutého mýdla a dezinfekce v dosahu každého místa pro mytí rukou  
(na umyvadle nebo na stěně). 
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Používání výhradně jednorázových papírových ručníků, k dispozici uzavřené 
odpadkové koše s nožním otevíráním a vloženým pytlem na odpad na jejich 
vyhazování. 

Časté vynášení odpadkových košů, pytel před vyhozením hermeticky uzavřít. 

Umístění pokynů/návodu pro správné mytí rukou u každého umyvadla. 

ČISTÝ VZDUCH      

Intenzivní větrání, zvýšená výměna vzduchu - nastavení vzduchotechniky, 
otevření oken. 

Mechanika větrání vychází z doporučení SZÚ. 

Ve všech prostorách se doporučuje zvýšit výměnu vzduchu (zvýšit výkon 
vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh 
spínání např. na 400 - 600 ppm). 

Vzduchotechniku zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu. 

Využívat přirozeného okenního větrání a to i pokud způsobí mírný tepelný 
diskomfort. U okenního větrání využívat i průvanového efektu (příčné větrání). 

Využívat všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) v sále,  
na toaletách i v kuchyňských prostorech. 

Vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků 
vlhkosti), recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) - např. klimatizační 
split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr. 
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Základní organizační pravidla 

PRODEJ A DISTRIBUCE VSTUPENEK 

Prodej vstupenek na místě konání akce se zajištěním seznamu hostů a 
informovanosti hostů. 

V případě, že je prováděn prodej vstupenek přímo na místě konání akce, je nutné 
zajistit předání informací o průběhu akce hostům a ještě před vstupem na akci 
zadání osobních údajů hosta do seznamu hostů (viz ""GUEST LIST A STAFF 
LIST""). 

Nutné vyřešit GDPR. 

Při prodeji vstupenek je nutné dodržet aktuální pravidla nařízená MZČR 
(rozestupy, ochrana personálu, ... atp.) 

GUEST LIST A STAFF LIST 

Seznam osob, které byly přítomné při akci nebo instalaci a deinstalaci akce. 

Cílem je zajistit kompletní seznam všech osob, které se v prostoru akce 
vyskytovaly. V případě výskytu nákazy bude možné předat kontaktní údaje 
orgánům ochrany veřejného zdraví. 

GUEST LIST: Obsahuje seznam všech hostů/návštěvníků, kteří byli skutečně 
přítomni na akci (jméno a příjmení, kontaktní telefon, datum popř.čas přítomnosti 
v místě konání akce). 

STAFF LIST: Obsahuje seznam všech osob zajišťujících realizaci akce: dodavatelé, 
místní technici, externí technici, hostesky, catering a jiný personál (společnost, 
jméno a příjmení, kontaktní telefon, datum popř.čas přítomnosti v místě konání 
akce). Seznam zajišťuje Nocovid manager nebo jiná jím pověřená osoba. 

Nutné vyřešit GDPR." 
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KOMUNIKACE PŘED A PO AKCI        

Informace o pravidlech aplikovaných na akci a osobním desateru. 

Pravidla aplikovaná na akci a osobní desatero na akci je nutné komunikovat 
hostům ještě před nákupem vstupenky a vstupem na akci (web, soc.media, 
plakáty, infotabule před prodejem vstupenek a vstupem na akci, ..)  

REGISTRACE A VSTUP 

Rozestupy v prostoru registrace. 

Minimalizace kontaktu hostů s personálem. 

Do prostoru registrace bude vpuštěn jen přiměřený počet hostů s ohledem  
na velikost prostoru a dodržení rozestupů/zamezení shlukování osob. Zbytek 
čekajících hostů bude čekat venku v dostatečném prostoru, který bude vymezen 
koridory nebo značkami s ohledem na typ akce (např. značky po 2m na zemi 
vymezující rozestupy ve frontě, popř. ploty/vymezovači vymezený více řad nebo 
had), vždy tak, aby byl dodržen rozestup hostů.  

Bezpečnostní agentura kontroluje na vstupu pouze vizuálně. 

Personál čtecích zařízení se snaží nedotýkat vstupenek. 

SETUP VENUE      

Jednoduchý snadno dezinfikovatelný mobiliář. 

Využití venkovních prostor. 

Využití takového řešení a vybavení prostoru, aby umožnilo snadnou dezinfekci 
(omyvatelné materiály, jednoduché vybavení, které půjde snadno otřít, atp.). 

Odstup diváků od podia minimálně 1m, doporučeny 2m. Režie s dostatečným 
prostorem od diváků minimálně 1m, doporučený 2m. 
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Pokud to lokace umožňuje, oddělení vchodu a východu na akci. 

Pokud to místo konání akce umožňuje, maximálně využít venkovní prostory. 

V případě větších akcí je možné zónování prostoru. 

KRIZOVÝ SCÉNÁŘ 

Jak postupovat, pokud se mezi hosty vyskytne někdo s příznaky. 

Jak postupovat v případě, že po/během akce pořadatel zjistí že se na akci 
vyskytoval host s pozitivním testem. 

V případě, že personál bude mít podezření, že je některý z hostů nakažen COVID 
19 = vykazuje příznaky nemoci nebo to o sobě prohlašuje, kontaktuje KHS popř. 
IZS a dohodne se s nimi na dalším postupu. 

Personál, který bude s hostem v kontaktu, by měl být vybaven patřičnými 
ochranými prostředky (respirátor FFP3, jednorázové rukavice, brýle/štít) a dbát 
maximálně na hygienu a dezinfekci. 

Pokud pořadatel zjistí skutečnost (prostřednictvím dotazníku po akci, přímým 
kontaktem hosta, ...), že byl na akci přítomen host, který v následujících 14 po akci 
pociťoval příznaky, měl pozitivní test a byla mu nařízena karanténa orgánem 
ochrany veřejného zdraví, neprodleně kontaktuje KHS a poskytne maximální 
součinost (zejména předání seznamu hostů a personálu). 

KOMUNIKACE PRAVIDEL NA AKCI 

Infotabule v prostoru akce. 

V prostoru rozmístěné infotabule s dodržováním aktuálně nutných pravidel, 
osobním desaterem, správným postupem dezinfekce, dodržováním rozestupů ... 
Komunikace pravidel může navíc probíhat na TV, projekcích, při moderaci, či jinou 
vhodnou formou. 
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PROGRAM 

Oddělení účinkujících od hostů. 

Zajistit oddělení prostor pro účinkující takový, aby nedocházelo k jejich přímému 
kontaktu s hosty. 

 

PRAVIDLA PRO DODAVATELE 

Komunikace, seznam a zdraví pracovníků. 

Dodavatelem budou na akci posíláni pouze zdraví pracovníci (bez příznaků). 

Před instalací bude dodavatelem zaslán seznam osob přijíždějících na akci a ten 
bude na místě kontrolován a zanášen do staff listu. 

Pracovníci dodavatele dbají na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou. Pohybují se 
na místě akce pouze v prostorách nezbytně nutných po dobu nezbytně nutnou 
pro jejich práci. 

Každý pracovník podepíše čestnému prohlášení, že nebyl v ohnisku nákazy, 
nebyla mu nařízena karanténa ani nebyl v kontaktu s osobou v karanténě  
v uplynulých 14 dnech před datem konání akce a že se cítí zdráv/nemá žádné 
klinické příznaky respiračního onemocnění. 

Dodavatel tyto pokyny předává na své pracovníky. 

NOCOVID TEAM      

NoCovid manager + team zajišťující dodržování pravidel. 

Detailní pokyny pro Nocovid managera.  
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NoCovid manager zajišťuje aplikaci a dodržování pravidel na akci, během instalace 
a deinstalace. Koordinuje a dohlíží na komunikaci s hosty a dodavateli. Zajišťuje 
seznamy staff, ... V případě potřeby kontaktuje KHS. 

NoCovid team se dále skládá z dalších osob, které na akci zajišťují potřebná 
opatření (provádí dezinfekci, instalaci potřebného vybavení, dohled  
nad dodržování pravidel, ..) 

NoCovid team je viditelně označený. 

NoCovid team má k dispozici respirátory FFP3, jednorázové rukavice a ochranné 
brýle pro případ, pokud by bylo nutné zajistit osobu s podezřením na nákazu 
COVID 19. 

PERSONÁL      

Pravidelná hygiena, minimalizace kontaktu s hosty. 

Optimalizovat množství a pohyb personálu. 

Personál dbá na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou. Minimalizuje kontakt  
s hosty a dodržuje vhodný odstup od hostů. 

Během akce zůstává na místě pouze nejnutnější personál. 

Každý člen personálu podepíše čestné prohlášení, že nebyl v ohnisku nákazy, 
nebyla mu nařízena karanténa ani nebyl v kontaktu s osobou v karanténě  
v uplynulých 14 dnech před datem konání akce a že se cítí zdráv/nemá žádné 
klinické příznaky respiračního onemocnění. 

Pohybuje se pouze v nezbytných prostorách, o přestávce se neshlukuje. 
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Základní pravidla pro catering 

VÝDEJ A SERVÍROVÁNÍ JÍDLA       

Servírované menu. 

Výdej za plexi stěnou. 

1.Jídlo bude servírováno přímo na stůl před hosta. Stoly nejsou prostřené, ale 
veškeré příbory/ubrousky zanáší personál spolu s pokrmem. 

2. Raut umístěný za plexisklem, servíruje kuchař dle instrukcí hosta, poté talíř 
předá výdejním otvorem hostu. Veškeré příbory, ubrousky a dochucovadla jsou 
předávána kuchařem spolu s pokrmem. Plexisklo je do výšky minimálně 180 cm a 
musí tvořit dokonalou bariéru mezi hostem a pokrmy.  

Při prodeji je zamezen přístup zákazníků k potravinám/pokrmům. Ideálně umístění 
plexiskla mezi zákazníka a výdej, popř. umístění výdeje z dosahu zákazníka.  

VÝDEJ NÁPOJŮ         

Výdej a příprava nápojů personálem. 

Výdej a příprava nápojů personálem (není tedy možné použít samoobslužný výdej). 
Nápoje se rozlévají těsně před podáváním (není tedy možné mít dlouhodobě 
založený stůl s nápoji). Na toto je potřeba správně dimenzovat kapacity personálu! 

Brčka/míchátka atp. jsou kusově balená nebo předána jednotlivě personálem  
k vydanému nápoji. 

PLATBA PŘI PRODEJI    

Oddělení místa výdeje a místa platby. 

Doporučená bezkontaktní bezhotovostní platba. 
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Oddělený prostor pro výdej občerstvení a nápojů od místa platby. Příjem platby a 
výdej zajišťuje jiná osoba. 

 

CATERING - PERSONÁL      

Pravidelná hygiena, minimalizace kontaktu s hosty, použití jednorázových rukavic 
při práci s potravinami. 

Personál dbá na zvýšenou hygienu a dezinfekci rukou. Minimalizuje kontakt  
s hosty a dodržuje vhodný odstup od hostů. 

Personál pracující s potravinami používá jednorázové rukavice. 

Důraz na chování personálu: v rukavicích se dotýkám pouze dezinfikovaných 
předmětů, pozor na otírání obličeje (použít jednorázový kapesník a následně 
dezinfekce rukou).  
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Osobní desatero   

1. INFORMOVANOST - Aktivně se zajímám o pravidla a informace o akci.  
Sleduji před i po akci. Pokud jsem osloven, komunikuji s pořadatelem.  

2. JSEM FIT - Na akci nejdu pokud mám zvýšenou teplotu nad 37 stupňů 
Celsia, pociťuji nějaké příznaky nemoci COVID 19 (bolesti hlavy, dýchací 
obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta čichu apod.)       

3. OBLEČENÍ - Před akcí se převléknu do čistého oblečení.   

4. POZDRAV - Nepodávám si ruce s cizími lidmi, zdravím se loktem, nohou  
nebo gestem.  

5. ROZESTUPY - Dodržuji aktuálně nařízené rozestupy. Respektuji osobní 
prostor.  

6. ROUŠKY - V případě, že je nařízeno pro daný prostor nebo typ akce použití 
roušek, respektuji nařízení a nosím roušku či respirátor, pravidelně si roušku 
vyměňuji (max. po 3 hodinách).   

7. HYGIENA - Často a důkladně si myji ruce. Pokud není možnost si ruce umýt, 
dezinfikuji. Minimalizuji kontakt s předměty.         

8. ZODPOVĚDNOST - Dodržuji pravidla a organizační pokyny pořadatele.        

9. OHLEDUPLNOST - Jsem ohleduplný k ostatním. "Já chráním tebe, ty chráníš 
mne."  

10. ZPĚTNÁ VAZBA - Za týden po akci vyplním dotazník - jak se mi akce líbila, 
jak jsem se na ní cítím a zda se i po akci cítím zdráv a bez příznaků. Pokud 
bych v následujících 14 dnech po akci pociťoval příznaky, měl pozitivní test a 
byla mi nařízena karanténa orgánem ochrany veřejného zdraví, informuji  
o tomto bezprostředně pořadatele akce.  
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