Prihod na prizorišče svetovnega pokala
Predvidevamo, da bodo v času trajanja svetovnega pokala zaščitni ukrepi podobni tem, ki so v
veljavi trenutno.
Prosimo, da upoštevate, da je dostop do prireditvenega prostora in do press centra mogoč
samo ob predložitvi enega od naslednjih dokazil – PCT pogoj:






dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR ali hitrega antigenskega testa (test
HAG), ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
- Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije, državah
članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji,
Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih
državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni
zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji.
- Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državah članicah Evropske unije,
državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi
Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali
Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za
mednarodni zračni promet pa tudi, če je opravljen v Turčiji, in je naveden na
skupnem seznamu hitrih antigenskih testov
dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če
zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo
zdravnika, da je prebolela covid-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest
mesecev ali
dokazilo o cepljenju zoper covid-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:
- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj
sedem dni,
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14
dni,
- prvega
odmerka
cepiva
Vaxzevria
(COVID-19
Vaccine)
proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in
Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of
India/AstraZeneca najmanj 21 dni,
- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National
Centre of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14
dni ali
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14
dni.

Press Center
Letos boste delo lahko opravljali tudi v organiziranem press centru, pri čemer kot pogoj za
vstop velja t. i. PCT.
V press centru boste prevzeli in vrnili akreditacije.
Delovni čas press centra
Sreda, 11. avgusta:
Četrtek, 12. avgusta
Petek, 13. avgusta
Sobota, 14. avgusta
Nedelja, 15. avgusta

10:00-14:00
10:00-14:00
8:00-16:00
8:00-17:00
8:00-17:00

Akreditacije
Oddate lahko vlogo za:
- običajno akreditacijo (radio, TV, novinarji tiskanih medijev).
- Bib akreditacije (digitalni mediji, fotoreporterji).
Ob progi
Vljudno prosimo, da pri opravljanju svojega dela spoštujete zaščine ukrepe, predvsem ukrep
o vzdrževanju varnostne razdalje (najmanj 1,5 metra) in o nošenju zaščitne maske. Zaščitne
maske so na prireditvenem prostoru obvezne. Intervjuji in ostale medijske aktivnosti bodo
potekale v mix coni v izteku.
Rezultati treninga in tekme ter štartne liste
Ker si prizadevamo za čisto in zeleno okolje, bomo tiskali manj. Rezultate treningov in tekem
boste prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi za akreditacijo. En natisnjen
izvod rezultatov in štartnih list bo na voljo na oglasni deski v press centru.
Vračilo bibov
Bib akreditacije boste lahko vrnili izključno v delovnem času press centra.
Dodatne informacije
Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu press@worldcup.si ali na
telefonski številki 041 205 533 (Petra Hercog). Veselimo se srečanja z vami.

