Vážení a milí diváci,
aktuální podmínky pro vstup na představení Letní scény Divadla Ungelt jsou následující.
Do areálu bude vpuštěna pouze osoba s nasazeným respirátorem či nano rouškou a písemným
doložením některé z níže uvedených skutečností, že:
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 viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který
je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy
onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o
očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
c1) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
c2) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14
dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 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) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním

výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením,
resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Naše Letní scéna je pro Vás připravena se všemi náležitostmi tak, abyste se u nás cítili bezpečně.
Diváky prosíme, aby chodili včas a nevytvářeli se tak fronty před začátkem představení na poslední
chvíli. Areál Letní scény pro Vás otevíráme již od 18:00 hodin. Po začátku představení nebude
umožněn přístup do hlediště!
V případě, že jste nemocní nebo se necítíte dobře nebo máte nařízenou karanténu či izolaci, vstupné
Vám vrátit bohužel nemůžeme. Vstupenka je však přenosná, tudíž ji v takovém případě můžete
věnovat svým blízkým. Buďme tak, prosím, k sobě navzájem ohleduplní.
Divadlo Ungelt pro všechny své diváky bohužel nemůže zajistit testování.
Děkujeme za pochopení.
Prosím, sledujte aktuální informace na našem webu!

