Vážení sportovní přátelé,
dovolíme si Vás upozornit na informace související s konáním volební Valné hromady OFS Příbram
dne 12. března 2021 v sále Sokolovny Příbram od 17:00 hod.
V současné době umožňuje Usnesení Vlády ČR ze dne 14. února 2021 konat volby a zasedání
právnických osob, tj. i spolků a pobočných spolků (viz příloha římská VI.)
V souvislosti s tímto usnesením se Valná hromada OFS Příbram uskuteční za dodržení mimořádných
epidemiologických opatření, které musí splnit všichni účastníci VH OFS:
1) Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl
proveden nejvýše 3 dny před zahájením VH, tj. 9. března. 2021.
V souvislosti s tímto opatřením se OFS Příbram snaží (na náklady OFS) zajisti individuální testování
účastníků VH na určeném místě v Příbrami (popř. Sedlčany), které by připadalo na středu 10. března
2021 v odpoledních hodinách. Současně však můžou delegáti využít rezervační systém pro veřejnost,
v nemocnicích v Příbrami a v Sedlčanech zde. V tomto případě je vhodné využít včasné rezervace
(doporučujeme si naplánovat rezervaci týden dopředu na 9., 10. nebo 11. 3. 2021, rezervaci jde
kdykoliv zrušit)
2) každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou
masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační
účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95.
V případě potřeby zajistí OFS Příbram na místě (přesto doporučujeme mít vlastní)
3) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti.
OFS zajistí zasedací pořádek tak, aby bylo dodrženo toto nařízení.
V návaznosti na výše uvedené, žádáme členské kluby, aby vyplnily dotazník, zda-li jsou schopni vyslat
delegáta pro zajištění usnášeníschopnosti VH OFS Příbram.
Dotazník „účasti na VH“ vyplňte nejpozději do středy 24. února 2021 - ZDE.
Současná situace nás všechny staví do nelehké situace, v případě neuskutečnění VH je možná
varianta určení opatrovníka OFS, který bude OFS zastupovat do uskutečnění VH OFS. Pevně věříme,
že tato situace díky připravenosti Vás delegátu a OFS Příbram nenastane. OFS bude dělat maximum
pro to, aby se VH uskutečnila bez epidemiologického rizika pro účastníky VH.
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