
PRAVIDLÁ PRE VSTUP NÁVŠTEVNÍKOV
Incheba, a.s. umožňuje vstup do areálu a priestorov Incheba Expo Bratislava výlučne osobám 
očkovaným, testovaným, alebo po prekonaní ochorenia COVID-19 (ďalej len „osoba v režime 
OTP“) v zmysle Vyhlášky vydanej Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

1.  Všetky osoby v interiéri a v exteriéri musia mať riadne prekryté horné dýchacie cesty 
 (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, 
 šálu alebo šatky.

2.  Vstup do areálu a priestorov je umožnený výlučne osobám v režime OTP, ktoré spĺňajú 
 jednu z týchto podmienok:
 a/  osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 
  COVID-19 s dvojdávkovou schémou, alebo
 b/  osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 
  s jednodávkovou schémou, alebo
 c/  osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, 
  ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní 
  od prekonania ochorenia COVID-19, alebo 
 d/  osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 
  nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP, alebo
 e/  osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 
  nie starším ako 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 f/  osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, alebo
 g/  osoba do 12 a dvoch mesiacov rokov veku.

3.  Návštevník je povinný preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, 
 potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením 
 o prekonaní ochorenia COVID-19; uvedené potvrdenie je možné nahradiť digitálnym 
 COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti 
 preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. 

4. Organizátor je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov výstaviska 
 predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa 
 predchádzajúceho bodu a do tohto dokladu je organizátor zariadenia oprávnený nahliadnuť.

5.  Návštevník je povinný dodržiavať rozostupy 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce 
 v jednej domácnosti.

6.  Podávanie rúk je zakázané.

7.  Prosíme návštevníkov, aby využívali dezinfekciu, ktorá je umiestnená pri vstupe 
 do každej haly.

ĎAKUJEME, ŽE STE ZODPOVEDNÍ 

A CHRÁNITE NIELEN SEBA, 

ALE AJ SVOJE OKOLIE
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