
 
 

Opatrenia na ochranu proti šíreniu infekčnej choroby COVID-19 
pri realizácii trhov starožitností 
na hrade Červený Kameň 
 
Dátum konania: 18. 9. 2021 (sobota) od 7:00 do 12:00 hod. 
Miesto konania: lúky v areáli hradu 
 
 

A. Uzatvorenie zmluvy o prenájme priestoru a predaj vstupeniek 
 
1. Osoby, ktoré budú predávať tovar (ďalej len „predávajúci“), budú uzatvárať zmluvu o prenájme priestoru pri okienku na vrátnici. Predávajúcim 

odporúčame priniesť si vlastné pero. 
2. Predaj vstupeniek pre návštevníkov bude prebiehať cez okienko na vrátnici a vo vstupnom objekte. 
3. Predávajúci a  návštevníci, ktorí prídu na trhy starožitností, (ďalej len „trhy“) budú čakať v rade v minimálnom rozostupe dva metre. 
4. Každé predajné miesto bude povinne vybavené dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu – pôsobí do dvoch minút. Pred každou 

manipuláciou s vystavenými predmetmi si osoba manipulujúca s predmetmi vydezinfikuje ruky, alebo povrch rukavíc. Predávajúci a 
návštevníci si vydezinfikujú ruky alebo budú mať na rukách ochranné rukavice (dezinfekcia je dostupná po celom areáli trhoviska). 

5. Predávajúci a návštevníci trhov budú o preventívnych a aktuálnych hygienických nariadeniach (opatreniach) informovaní prostredníctvom 
informačných tabúľ  rozmiestnenými pred vstupom  a tiež v celom areáli konania trhov. K dispozícii je aj plán trhu s označeným smerom 
vstupu, smerom pohybu  a výstupu. 

 
B. Priestory konania trhov 

 
1. Priestory konania trhu budú viditeľne ohraničené páskou. Smer pohybu účastníkov trhu bude vyznačený na orientačných tabulách 

umiestnených pri vstupe do priestorov konania trhu.  
2. Pred vstupom do priestorov trhu budú umiestnené  informačné tabule s opatreniami proti šíreniu COVID-19. 
3. Pri  vstupe a výstupe na trhy budú označení pracovníci s dezinfekciou pre predávajúcich a návštevníkov. 
4. Predávajúci a návštevníci budú mať počas zotrvania sa na trhoch na rukách ochranné rukavice alebo dezinfikované ruky. 
5. Predávajúci a návštevníci budú povinní mať dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 alebo rúškom. Všetkým sa nariaďuje za účelom 

riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívne ochranné pomôcky, ktorými sú: rúško, respirátor bez 
výdychového ventilu (respirátor s vdychovým ventilom musí byť prekrytý rúškom, šálom alebo šatkou), šál alebo šatka a to na verejnosti v 
exteriéroch, ak daná osoba nepatrí medzi osobu s výnimkou. 

6. Všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nachádzajúcim sa v územných obvodoch okresov v I., II. alebo III. stupni 
varovania podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo 
inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky. 

7. Všetkým osobám nachádzajúcim sa v územných obvodoch okresov v stupni Monitoring, I. alebo II stupni ostražitosti podľa COVID 
AUTOMAT-u sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej 
ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky na hromadných podujatiach. 

8. V exteriéri už nie je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty, a to v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od 
ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti. 

Výnimky – kto nemusí mať na trhoch prekryté horné dýchacie cesty: 

 deti do 6 rokov veku, 
 osoby, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov, 
 osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 
 osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, 
 fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania, 
 tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.  

9. Návštevníci trhov budú musieť dodržiavať minimálnu vzdialenosť dva metre od seba, okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. 
10. Celková rozloha trhov je 17 028 m2. Maximálny počet osôb zdržiavajúcich na trhoch je 1 135 osôb (1 osoba na 15 m2). 
11. Návštevníci trhov sa budú pohybovať jednosmerne. Smer pohybu bude označený viditeľným značením. 
12. Hrany predajných stánkov/stolíkov budú od seba vzdialené minimálne dva metre. 

 
C. Ďalšie hygienické a preventívne opatrenia 

 
1. Všetci pracovníci múzea budú mať dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 alebo rúškom. 
2. Priestory toaliet budú čistené a dezinfikované každú hodinu, bude vedený záznam o vykonaní čistenia a dezinfekcie. 

 




