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POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV  

na základe opatrení UVZ SR, RÚVZ Trnava a odporúčaní Ústredného krízového štábu SR 

ako aj rozhodnutí správcu a prevádzkovateľa objektu  

s účinnosťou od 15.10.2020 až do odvolania 

činnosť Mestského zimného štadióna Trnava pokračuje v špeciálnom režime  

a správa objektu funguje ďalej za sprísnených hygienických opatrení.  

 

ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ SÚ AŽ DO ODVOLANIA ZRUŠENÉ. 

 

Prosíme klientov, aby svoje žiadosti smerovali emailom, telefonicky alebo poštou. 
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SPRÁVA MAJETKU MESTA TRNAVA, P. O. 
NÁVŠTEVNÍCI (len pozvaní a vo pred telefonicky ohlásení klienti): 
• vstup s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest, 

• pri vstupe do budovy meranie teploty a dezinfekcia rúk, 

• obmedzený počet ľudí v klientskom centre – vstup do kancelárií reguluje vrátnica, 

 

ZAMESTNANCI vo všetkých prevádzkach organizácie: 
• vstup a pohyb len s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest, 

• pri vstupe do budovy meranie teploty a dezinfekcia rúk. 

 

NÁJOMCOVIA: 
• nájomcov v objektoch SMMT, p. o. žiadame, aby dodržiavali usmernenia UVZ SR. 

 

TRHOVISKO: 
• vstup a pobyt LEN s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest, 

• pri vstupe povinná dezinfekcia rúk, 

• odporúča sa dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre 

• vstup obmedzený pre 200 zákazníkov súčasne. 
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OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV 
 

 

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, 

nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii. 

 

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je 

potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť 

miesto hromadného podujatia.  

 

Platí zákaz podávania rúk. 
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Vstup a pobyt v interiéri objektu Mestského zimného štadióna je povolený 

len osobám pri dodržaní nasledujúcich povinností: 
 

✓ vstup s rúškom alebo inou ochranou dýchacích ciest; 

     

✓ dodržiavanie odstupu 2m; 

 

✓ povinná dezinfekcia rúk,  

 

 

✓ povinné meranie telesnej teploty. 
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