Opatrenia na ochranu proti šíreniu infekčnej choroby COVID-19
pri realizácii burzy starožitností
na hrade Červený Kameň
Miesto konania: lúky v areáli hradu
A. Uzatvorenie zmluvy o prenájme priestoru (ďalej len „zmluva“) a predaj
vstupeniek
1. Osoby, ktoré budú predávať tovar (ďalej len „predávajúci“), budú uzatvárať zmluvu 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 tiež návštevníci, ktorí prídu na burzu starožitností, budú čakať v rade
s minimálnymi rozostupmi dva metre.
4. Predávajúcim aj návštevníkom bude pred vstupom k okienku bezdotykovým teplomerom
zmeraná telesná teplota. Pri nameraní teploty 37 °C alebo vyššej nebude osoba vpustená
do priestorov konania burzy.
5. Predávajúci aj návštevníci si vydezinfikujú ruky alebo budú mať na rukách ochranné
rukavice.
6. Predávajúci aj návštevníci trhu budú o preventívnych a hygienických nariadeniach
informovaní prostredníctvom informačných tabúľ rozmiestnených pred vstupom do
areálu a tiež v areáli konania burzy.

B. Priestory konania burzy
1. Pri samotnom vchode na burzu a východe z neho budú umiestnení pracovníci, ktorí budú
dezinfikovať ruky predávajúcim aj návštevníkom.
2. Predávajúci aj kupujúci budú mať počas zdržiavania sa na burze starožitností na rukách
ochranné rukavice alebo dezinfikované ruky.
3. Predávajúci aj návštevníci budú povinní mať dýchacie cesty prekryté ochranným rúškom
alebo adekvátnou náhradou.
4. Návštevníci burzy budú musieť dodržiavať minimálnu vzdialenosť dva metre od seba,
okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
5. Celková rozloha burzy je 17 028 m2. Maximálny počet osôb zdržiavajúcich na burze je
3 405 osôb (1 osoba na 5 m2).
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6. Návštevníci burzy sa budú môcť pohybovať iba jednosmerne. Smer pohybu bude
označený viditeľným značením.
7. 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 rúškom alebo adekvátnou
náhradou.
2. Priestory toaliet budú čistené a dezinfikované každú hodinu, bude vedený záznam
o vykonaní čistenia a dezinfekcie.
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