
PRIREDITVE
(npr. koncerti, gled. predstave, itd.)

do 50 obiskovalcev nad 50 obiskovalcev

- prijava prireditve vsaj 1 teden prej
- veljajo 3-G-pravila (od 10. leta starosti dalje)
- obvezno zabeleženje kontaktih podatkov
- nošenje FFP2 maske*1

- min. razdalja med osebami 2m
   ali 1 sedež med skupinami*2

- dodeljeni sedež ni potreben
- točenje pijač ali postrežba hrane ni dovoljena
   

 

- prijava prireditve vsaj 3 tedne prej
- potrebno dovoljenje okrajnega glavarstva
- veljajo 3-G-pravila (od 10. leta starosti dalje)
- obvezno zabeleženje kontaktih podatkov*3

- nošenje FFP2 maske*1

- min. razdalja med osebami 2m
   in 1 sedež med skupinami*2

- dodeljeni sedeži
- maks. 50% polne zasedenosti prireditvenega prostora
- potreben preventivni koncept in odgovorna oseba
   --posredovati oz. javiti s prijavo prireditve
TOČENJE PIJAČ in POSTREŽBA HRANE:
- 1 skupina pri mizi
- zauživanje le sede dovoljeno
- razdalja med mizami min. 2 m
- samopostrežba je možna, če je to navedeno v 
   prevenivnem konceptu in so urejeni higijensi ukrepi
  
   

 

- maks. 1500 obiskovalcev
- skupina obiskovalcev 
  maks. 4 osebe + 6 otrok

- maks. 3000 obiskovalcev
- skupina obiskovalcev 
  maks. 10 oseb + 10 otrok

indoor outdoor

VAJE
(zbori, ansambli, gledališče, itd.)

indoor outdoor
do 50 članov skupine

- če je skupina večja od 4ih oseb 
 -- prijava vaje vsaj 1 teden prej
- veljajo 3-G-pravila (od 10. leta starosti dalje)
- nošenje zaščitnih mask ni obvezno
- min. razdalja med osebami 2m
- obvezno zabeleženje kontaktih podatkov
- točenje pijač ali postrežba hrane ni dovoljena

Vaje za skupine nad 50 članov niso dovoljene!
  
   

 

- min. 20 m2/osebo

outdoorindoor

RAZSTAVE
(brez vernisaže in �nisaže)

- nošenje FFP2 maske*1

- min. razdalja med osebami 2m
- obvezno zabeleženje kontaktih podatkov
- točenje pijač ali postrežba hrane ni dovoljena

  
   

 

- min. 20 m2/osebo

outdoorindoor
veljajo pravila za muzeje

*1 do dopolnjenega 6. leta starosti odpade; od 6. do 14. leta starosti lahko otrok/mladinec*ka nosi tudi le navadno zaščitno masko (Mund-Nasen-Schutz)
*2 maks. 4 osebe + 6 otrok (indoor), maks. 10 oseb + 10 otrok (outdoor) oz. osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu
*3 odpade, če je na prostem (outdoor) in če je zagotovljena stalna razdalja (najmanj 2m) med osebami
  

3-G-PRAVILA: vstop dovoljen, če je oseba
- testirana s COVID-19 testom (GETESTET) 
 - lastni test z digitalnim nadzorom, veljavnost: 24 ur
 - antigenski test, veljavnost: 48 ur
 - PCR test, veljavnost: 72 ur
 - šolski testi za otroke in mladince od 10. leta starosti dalje, veljavnost: 48 ur

- cepljena proti COVID-19 virusu (GEIMPFT)
 - najmanj 22 dni po prejetju prvega odmerka cepiva,
   maks. 3 mesece po 1. oz. 6 mesev po 2. odmerku cepiva
   (veljajo cepiva proizvajalcev: Astra Zeneca / Biontech Pfizer / Moderna / Johnson&Johnson)

- prebolela virus COVID-19 (GENESEN)
 - potrdilo o karanteni (Absonderungsbescheid), veljavnost: 6 mesecev
 - zdravniško potrdilo o protitelescih, veljavnost: 3 mesece

PRIJAVE: vse prijave se pošljejo pristojnemu okrajnemu glavarstvu (npr. za Celovec deželo: post.bhkl@ktn.gv.at)

do 50 obiskovalcev   obvezna vsebina prijave: kontaktni podatki prireditelja; čas, trajanje in kraj prireditve; namen prireditve; število oseb
    - NAJMANJ 1 TEDEN PRED PRIREDITVIJO ALI VAJO
nad 50 obiskovalcev obvezna vsebina prijave: kontaktni podatki prireditelja; čas, trajanje in kraj prireditve; namen prireditve; število oseb, preventivni koncept
    - NAJMANJ 3 TEDNE PRED PRIREDITVIJO

Obvezno zabeleženje podatkov (možno tudi v digitalni obliki): ime, priimek in telefonska številka oz. elektronski naslov. Ti podatki služijo sledenju infekcije. 
Podakte morate hraniti 28 dni in jih nato uničiti.

Vsi podatki glasom 4. COVID-19 Schutzmaßnahmenverordnung, pridržujemo si pravico do napak ali spermemb!

  

Obvezni zaključek prireditev,
vaj in razstav je 22.00 ura!

Pravila glasom Odredbe COVID-19, veljavne od 19. maja 2021 dalje Pripravila: Leon Lambauer & Mitja Rovšek, Slovenska prosvetna zveza, 19. 5. 2021


