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HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÝ PLÁN 
 
Hygienicko-epidemiologický plán vychází z mimořádného opatření ve znění mimořádného opatření 
ze dne 8. června 2021 nařízeným Ministerstvem zdravotnictví postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) 
a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k 
ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým 
koronavirem SARS-CoV-2. 
 
Organizační opatření 
 
S ohledem na aktuální situaci si organizátor Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm 2021 
uvědomuje riziko, které vyplývá z probíhající epidemie onemocnění COVID-19. Letošní ročník 
festivalu proto proběhne za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek, které pomohou 
předcházet riziku šíření viru SARS-CoV-2. 
 
Každý návštěvník festivalu si musí vyřídit akreditaci, která je nutnou podmínkou ke vstupu do všech 
programových míst letošního ročníku festivalu. Vyřízení akreditace je v tomto roce nevyhnutelné 
také pro účast na programu zdarma – pro tento účel je zaveden typ akreditace Visitor Basic. 
Zajistíme tím databázi kontaktů všech návštěvníků festivalu spolu s možností jejich zpětného 
dohledání a ověříme jejich doklad o tzv. OTN (očkování, test, prodělaná nemoc), podmínky OTN 
níže. Výjimku má večerní doprovodný program v areálu zámku, kam můžete zakoupit lístek na místě 
u brány, kde se však bez akreditace budete muset prokázat dokladem o OTN a zapsat e-mailovou 
adresu. 
  



 
 

Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z.s., (OSPAF ) 
Hradešínská 1542/6, 101 00 Praha 10, IČ: 22813861, DIČ: CZ22813861, bankovní spojení: 2846707359/0800 

www.anifilm.cz, info@anifilm.cz 
  

PODMÍNKY OTN KONTROLOVANÉ PŘI NÁKUPU AKREDITACE 
 

• Doklad o očkování 
o 22 dní od první dávky proti COVID-19, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla 

aplikována druhá dávka  
o 22 dní od první dávky očkování proti COVID-19, ale ne více než 9 měsíců, pokud 

byla aplikována druhá dávka 
o nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC, ale ne více než 9 měsíců  
• negativní antigenní test ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní 
• doklad o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (potvrzení zaměstnavatele 

nebo školy)  
• potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů od pozitivního výsledku textu. 

 
Na děti do 6 let se tyto podmínky nevztahují. 
 
 
Testovací stan 
 
Pro co největší komfort jsme ve spolupráci s ANYGENCE a Verbascum Imago, s. r. o. zajistili 
pro účastníky festivalu mobilní odběrové místo v testovacím stanu, který se bude nacházet u dolní 
brány v zámecké zahradě. Testy můžete využívat zdarma, tak jak garantuje stát, dva PCR testy 
zdarma v kalendářním měsíci a jeden antigenní test za týden. Bude otevřen úterý - sobota od 9 
do 19 hodin a v neděli od 9 do 15 hodin.  
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření 
 
S ohledem na aktuální nařízení zajistí organizátor festivalu: 
 
1. nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech budov, kterým je 

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % 
dle příslušných norem 

2. maximální počet 1000 sedících účastníků na filmových a jiných uměleckých představeních 
ve vnitřních prostorech, který zároveň není vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení 

3. maximální počet 2000 účastníku ve venkovních prostorech, který zároveň není vyšší než 50 % 
celkové kapacity míst k sezení nebo maximální počet 2000 účastníků s plochou státní 4 m2 
na osobu, pokud pokročí balíček 4. 
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Organizátor bude sledovat změny mimořádných opatření nařízené Ministerstvem zdravotnictví či 
Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje a bude připraven je zahrnout do stávajícího plánu. 
Zároveň je již připraven na případné rozvolňování dle balíčků pro obnovení kulturního života 2021. 
 
Kapacity programových míst 
 
Všechna programová místa budou mít u vchodu stálou službu, která umožní vstup pouze 
akreditovaným návštěvníkům festivalu. Projekční místa budou prostorově upravena tak, aby 
v případě potřeby bylo možné zajistit dostatečné rozestupy. Dodržování rozestupů budeme 
kontrolovat. 
 

Vnitřní projekční prostory 

Kino Varšava 300 

Krajská vědecká knihovna Liberec 140 

Zlatý lev 400 

Lidové sady - Velký sál 400 

Lidové sady - Experimentální studio 150 

Lidové sady - Salónek 60 

Cinema City - Sál 5 245 

Severočeské muzeum 100 
Oblastní Galerie lázně - sál 
Auditorium 60 

 
 

Vnitřní neprojekční prostory 

Zámek – výstavní prostory 300 

Zámek – festivalový stan 300 

Zámek – sál ČT 10 * 

Zámek – sál iQLANDIA 10 * 

Zámek - Game zóna 10 * 

Zámek - Brainz VR Cinema 10 * 

Zámek - Infiniti VR Exhibition 10 * 

Lidové sady – Přísálí 10 * 

Lidové sady - Malý sál 50 
 
* Organizátor zajistí sektorový provoz s účastí nepřesahující 10 osob v jednom vymezeném 
sektoru. 
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Venkovní programové prostory 

Náměstí Dr. E. Beneše 200 

Lidové sady - zahrada 200 
 
Ubytovací kapacity 
 

Název Adresa 

Koleje Harcov 17. listopadu 584/2, 460 01 Liberec 

Golden Key Apartments 5. května 33/18, 460 01 Liberec 

Hotel Radnice Moskevská 11, 460 01 Liberec 

Světoběžník Bed & Wine Větrná 5, 460 01 Liberec 

Hotel Praha Železná 2/1, 460 01 Liberec 

Penzion Jasmín 
Ulice Dr. Milady Horákové 379/15, 460 01 

Liberec 

Inter Hostel Liberec Cidlinská 138/2, 460 15 Liberec 

Hotel Stará Pekárna nám. Českých bratří 26/13, 460 05 Liberec 

Římskokatolická farnost Kostelní 7, 460 01 Liberec 

Wellness Penzion U Muzea Vítězná 713/24, 460 01 Liberec 

Clarion Grandhotel Zlatý Lev Gutenbergova 126/3, 460 01 Liberec 

Hotel Liberec nám. Šaldovo 1345/6, 460 01 Liberec 
 
 
Pravidelný úklid programových prostor zajistí organizátor festivalu ve spolupráci s úklidovou službou 
konkrétních projekčních míst. Oproti předešlým ročníkům festivalu bude s ohledem na aktuální riziko 
šíření viru SARS-CoV-2 výrazně posílen počet směn i frekvence úklidů. Úklid jednotlivých 
projekčních míst, včetně dezinfekce klik, zábradlí a dalších exponovaných ploch, bude probíhat vždy 
po skončení projekce. 
 
V areálu bude rozmístěno dostatečné množství stojanů s biocidním přípravkem, který mohou 
návštěvníci festivalu využít k pravidelné dezinfekci rukou. K dispozici budou také respirátory. 
 
Informační opatření 
Všechna programová i ubytovací místa opatří organizátor festivalu speciálními vývěsnými  
plochami, na kterých budou umístěny nejdůležitější informace a pokyny související se zajištěním 
bezpečnosti a prevencí šíření onemocnění COVID-19: 
 
- doporučení ohledně hygieny rukou a zásady jejího dodržování 
- doporučení ohledně dodržování bezpečnostních opatření 
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- doporučení ohledně dodržování dostatečných rozestupů 
- zákaz konzumace jídla a pití v sálech 
- informace o povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest 
- doporučení, jak postupovat v případě zdravotních potíží 
 
U vstupu do vnitřních projekčních míst bude stálá služba upozorňovat návštěvníky, že do prostoru 
nelze vstoupit bez zakrytého nosu a úst a že je ve vnitřních projekčních prostorech zákaz konzumace 
jídla a nápojů. 
 
Postup v případě výskytu infekce 
 
V případě podezření na výskyt onemocnění COVID-19 bude organizátor festivalu neprodleně 
kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje. Organizátor je v případě potřeby 
schopen vymezit prostor pro infikovanou osobu s možností využití WC a umyvadla s teplou pitnou 
vodou. Tyto prostory budou následně důkladně uklizeny a vydezinfikovány.  
 
Celý festivalový tým je připraven zajistit bezproblémový chod akce a dodržení všech hygienických a 
bezpečnostních opatření v součinnosti s městem Liberec a Libereckým krajem. 
 


