
Podmínky pro provozování Fitness club JAŘEST 

 

Dne 17.5.2021 se dle rozhodnutí vlády ČR budou otevírat sportovní zařízení a 

tedy i Fitness club JAŘEST z.s. K otevření fitness se váží  opatření pro zamezení 

šířeni nemoci COVID 19 , která budou vyžadována obsluhou a vedením Fitness 

club JAŘEST z.s. do odvolání . 

Mezi opatření patří : 

 Vstup bude povolen pouze pro 10 cvičících a tento počet bude regulován 
pomocí docházkového systému (přes čipy)  

 Všechny přítomné osoby se budou muset prokázat jakýmkoliv 
negativním testem na nemoc COVID 19  ( PCR, antigenní test nebo 
samotest ) ne starším 72 hodin nebo potvrzením o očkování nebo 
potvrzení , že spadají do ochranné lhůty 90 dnů po prodělání nemoci 
COVID 19 

 Potvrzení o očkování , absolvování testu v laboratoři nebo samotestu (k 
němu si člen vyhotoví čestné prohlášení viz vzor na webových stránkách 
www.jarest.cz ) a toto předloží k nahlédnutí , v papírové formě nebo 
nafocené v mobilním telefonu, obsluze. U PCR , antigenního testu nebo 
samotestu je důležité datum vyhotovení  . 

 Obsluha provede kontrolu platnosti dokladu a zapíše si člena /nebo 
nového zájemce/ do interního seznamu Fitness clubu JAŘEST pro 
případnou kontrolu Hygienickou stanicí . 

 Pokud zájemce nebude mít platný doklad o jedné ze tří výše uvedených 
forem ochrany proti COVID 19 , nebude mu umožněn vstup do fitness . 

 Zájemce je povinen mít platný doklad a tento předložit při každé 
návštěvě Fitness club JAŘEST .  

 Návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry 

 Šatny a sprchy jsou pro veřejnost uzavřené 

 Návštěvníci jsou povinni používat dezinfekční prostředky 

 Každý musí mít na cvičení vlastní ručník , nebude fungovat jejich 
zapůjčování  

 Toalety lze používat při dodržení odstupů mezi jednotlivými osobami 

 Je možný jen prodej balených nápojů a balených potravinových doplňků 

 

                                                                                               Ing. Starý Josef 

V Chebu dne :  12.5.2021                                       předseda představenstva 


