
Hygnenická opatření (english version on page 2) 
 

Ubytování v hotelu 

Hotel může od Vás vyžadovat platný negativní Ag test před ubytováním. Hotel Clarion Vám 

poskytne samo test na vyžádání za poplatek. Od úterý 12.10. budeme pro účastníky v lobby 

hotelu poskytovat testování zdravotníky zdarma. 

 

Účast na akci 

Akce se řídí režimem O-N-T. Splněním požadavků pro vstup se chápe plná vakcinace, 

překonání onemocnění před nejvíce 180 dny nebo platný (24h) Ag nebo PCR test. V případě, 

že jste očkování nebo jste onemocnění prodělali ve stanovené lhůtě, Ag test nepotřebujete. 

Test z vlastní iniciativy Vám poskytnou na recepci hotelu za poplatek. 

 

Testování Ag na akci 

Pro neočkované účastníky konference nabízíme zdarma možnost otestovat se na 

onemocnění Covid 19. Pro test si prosím vyžádejte token na registraci, nebo v informačním 

stánku. Testování probíhá vedle recepce hotelu v těchto termínech: 

12.10. od 08:30 do 16:30 

13.10. od 08:30 do 13:30 

 

Opatření během akce 

Prosím vždy, kdy je to možné, noste v interiéru respirátor FFP2 nasazen tak aby překrýval nos 

i ústa. Myjte si ruce častěji než obvykle, nebo používejte hotelové stojany s dezinfekcí. V 

případě, že pociťujete symptomy respiračního onemocnění a / nebo máte zvýšenou tělesnou 

teplotu, opusťte prosím co nejrychleji prostor akce. Dovolujeme si Vás velmi pěkně poprosit, 

abyste nás informovali, pokud jste měli pozitivní test na Covid 19 kdykoliv ve dnech 12.10 - 

20.10. na casc@autosap.cz Děkujeme. 

 

 

 

 

 



Hygienic measures 
 

Accommodation in a hotel 

The hotel may require a valid negative Ag test before check in. Hotel Clarion will provide you 

with a test on request for a fee. From Tuesday 12.10. we will provide free medical tests for 

participants in the hotel lobby. 

Participation in the event 

The event is governed by the O-N-T mode. Fulfillment of the entry requirements means full 

vaccination, overcoming the disease no more than 180 days ago or a valid (24h) Ag or PCR 

test. If you are vaccinated or have overcome the disease within the time limit, you do not 

need an Ag test. An own-initiative test will be provided at the hotel reception for a fee. 

Ag testing at the event 

We offer conference participants the opportunity to test for Covid 19 for free. For the test, 

please request a token at registration desk or at the information booth. Testing takes place 

next to the hotel reception on the following dates: 

12.10. from 08:30 to 16:30 

13.10. from 08:30 to 13:30 

Measures during the event 

Please always wear an FFP2 respirator indoors to cover your nose and mouth whenever 

possible. Wash your hands more often than usual or use hotel stands with disinfectant. If 

you experience symptoms of respiratory illness and / or have a high body temperature, 

please leave the event area as soon as possible. We would like to ask you very nicely to 

inform us if you had a positive test for Covid 19 at any time between 12.10 - 20.10. at 

casc@autosap.cz Thank you. 


