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V&scaron;em rybáÅ™Å¯m. Na rybníku MokÅ™ad jsme zavedli ATG testovací reÅ¾im na COVID 19. Pro rybáÅ™e a jejich
doprovod, kteÅ™í tráví u nás dobu del&scaron;í jak 12 hodin, pÅ™ípadnÄ› rybolov s rybáÅ™skou chatkou, budeme vyÅ¾adova
negativní test na COVID 19. Test s potvrzením o negativním ATG, PCR testem na COVID 19 si zajistíte pÅ™ed nástupem
na objednaný rybolov, ne star&scaron;í 48 hod. Pokud nebudete mít moÅ¾nost získat test na COVID 19, pÅ™ed nástupem na
rybolov, tak Vám test na COVID 19 provedeme pÅ™ímo na rybníku s následným potvrzením o výsledku a registrací do
zdravotního systému. Tento test je v&scaron;ak zpoplatnÄ›n. Cena testu aktuálnÄ› je cca160,-KÄ•, ale urÄ•itÄ› se bude v Ä•ase
sniÅ¾ovat s ohledem na jejich dostupnost. Po 72 hodinách platnosti testu na COVID 19, bude nutné s dal&scaron;ím
pobytem u nás, provést dal&scaron;í test. Pokud nÄ›kdo prodÄ›lal COVID 19, a je v pásmu do dvou mÄ›sícÅ¯, od prodÄ›lání
nemoci, tak po pÅ™edloÅ¾ení potvrzení o prodÄ›lání této nemoci, nebudeme vyÅ¾adovat Å¾ádné testy. TaktéÅ¾ u osob, kter
jsou jiÅ¾ oÄ•kovány na COVID 19 a mají 14 dnÅ¯ po druhé vakcinaci, nebudou podstupovat shora uvedené testování.
SamozÅ™ejmÄ› si mÅ¯Å¾ete pÅ™inést i vlastní ATG test na Covid 19, u nás schválený, certifikovaný, kdy si samotestování
provedete za na&scaron;í úÄ•asti, vystavíme Vám potvrzení a s Va&scaron;ím souhlasem ho zavedeme do zdravotního
systému. Víme, Å¾e v&scaron;ichni máte odpor k testování a v&scaron;em podobným zákrokÅ¯m na své osobÄ›. Nám
pÅ™ipadlo logické, tímto postupem jednak vÄ›ci nákazy pomoci a na druhou stranu téÅ¾ uchránit provoz. To jistÄ› chápete,
Å¾e pokud by vznikl infekÄ•ní problém v moÅ¾né nákaze na rybníku MokÅ™ad, tak asi bude provoz zastaven. HodnÄ› lidí bud
vystaveno trasování, hodnÄ› lidí to mÅ¯Å¾e Å¾ivotnÄ› poznamenat. To snad nikdo nechce a tomuto nechceme napomáhat.
Pro odpÅ¯rce ATG testÅ¯ z nosu, kdy výbÄ›r si provádíte sami 2cm od okraje nosu, budou i testy ze slin(Å¾výkaÄ•ky) a i lízátka.
Bude tu v&scaron;ak cenovÄ› rozdílná hladina. Pro pohyb v areálu, mimo lovné místo budeme vyÅ¾adovat respirátory
minimálnÄ› tÅ™ídy FFP2. Toto platí pro v&scaron;echny zákazníky, kteÅ™í k nám pÅ™ijíÅ¾dÄ›jí, nejenom za rybolovem. ProÄ
opatÅ™ení? Nechceme, aby nÄ›kdo od nás odcházel s pocitem, Å¾e nemá alespoÅˆ nÄ›jakou jistotu v to, Ä•emu se Å™íká: ud
jsem pro sebe a druhé maximum proti COVID 19. Pokud se najdou jedinci, kteÅ™í nebudou ochotni podstoupit námi
zavedená opatÅ™ení, nebude jim na&scaron;e sluÅ¾by schopni poskytnout a budou nuceni opustit soukromí areál. OpatÅ™en
s pÅ™edloÅ¾ením ATG negativního testu se netýkají prodeje ryb, obÄ•erstvení a sluÅ¾eb s tím spojených. Navenek sdÄ›lujem
ná&scaron; personálu je pravidelnÄ› testován, za celou dobu nebyl nakaÅ¾en na COVID 19. Je jasné, Å¾e 100% ochrany
pro Vás a pro nás nedokáÅ¾eme zajistit, ale jaksi jsme v dané vÄ›ci udÄ›lali maximum moÅ¾ného. Jak toto bude dlouho
trvat, nedokáÅ¾eme urÄ•it, ale urÄ•itÄ› se tÄ›&scaron;íme na dobu, kdy tento stav co nejdÅ™íve zru&scaron;íme. ProÄ• aÅ¾ n
ZaÄ•íná sezóna na rybolov okoÅ™enÄ›ná i novou sezónou COVID 19. DÄ›kujeme za pochopení a udÄ›lejme v&scaron;ichni nÄ
pro sebe a druhé. TÄ›&scaron;íme se na Va&scaron;i pÅ™ízeÅˆ. DrÅ¾te se v&scaron;ichni. MokÅ™ad.
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