
 

Pokyny pro přípravu expozice 
ELASTOGRAFIE JATER 2021 

Vážení vystavovatelé, 

zasíláme Vám potřebné informace k doprovodné výstavě kongresu ELASTOGRAFIE JATER.  

 

Termín konání: 

• 7. září 2021 

• Kongresové centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 

 

Kontaktní osoba: 

Petra Vaňoučková 

petra.vanouckova@congressprague.cz 

GSM: +420 724 488 565  

 

PŘÍLOHA: Aktuální platný plán doprovodné výstavy k 15. 7. 2021 

 

Instalace expozic:  

• 6. září v době 14.00-18.00 hod.  

• 7. září v době 6:30-7:30 (možnost dopřiprav expozic – roll-up, brožury apod.) 

• 7. září v dopoledních hodinách do 12.00 hod. v době programu – příprava/závoz 

přístrojů. Příprava proběhne v malém sále. V době 13.00-14.00 hod. budou přístroje 

přemístěny do hlavního sálu. 

Deinstalace expozic:  

• 7. září po ukončení programu. Předpokládaný čas 18.00-20.00 hod.  

 

Pokyny: 

1. Doprovodná výstava je umístěna ve foyer kongresového sálu Empiria a přilehlého 

salónku Tower.  

2. Pro vykládku a nakládku expozic výstavy využijte vjezd do garáží z ulice Na Strži mezi KC a 

budovou Trimaran (proti České poště, která je z druhé strany ulice Na Strži). Držte se 

směrem označeným pro ZÁSOBOVÁNÍ. U služebního vchodu je nutné zazvonit na ostrahu 

a nahlásit návoz výstavních materiálu v rámci konference. Výtahem označeným CITY 

EMPIRIA vyjeďte do 2. poschodí. 

3. Budova KC se zamyká a je pod ostrahou a kamerovým systémem. 
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4. Součástí přidělené výstavní plochy je základní mobiliář (stoly, židle, případně elektrická 

přípojka) v počtech odpovídajících Vaší objednávce.   

5. Všechny expozice musí mít zajištěnou obsluhu expozice s platnou registrací na kongres. 

Expozice musí být pro účastníky „otevřená“ po dobu konání odborného programu 

kongresu. 

6. Občerstvení na stánku: Aktuálně nejsou stanovena žádná přísná hygienická opatření 

související s COVID-19, která by omezila možnost nabízet na expozicích drobné 

občerstvení (jednotlivě balené sušenky apod. a nápoje). Pokud k takovému nařízení 

dojde před konáním kongresu, budeme Vás informovat. 

7. Dodržujte hygienická pravidla pro prezenční formu kongresu, viz níže. Pravidla platí pro 

všechny účastníky kongresu, obsluhu expozic i instalační tým. 

8. Součástí výstavní prezentace jsou bezplatné vystavovatelské registrace. Pokud jste již tak 

neučinili, zašlete jména účastníků, popřípadě doobjednávku dalších registrací na 

petra.vanouckova@congressprague.cz do 23.8. 

9. Do 27. 8. zašlete jméno řidiče a SPZ vozidla, které poveze expozici. Popřípadě další 

jména osob, které budou expozici instalovat na petra.vanouckova@congressprague.cz 

 

Hygienická pravidla pro vstup na kongres: 

Pro vstup na kongres bude vyžadováno obecné opatření O-N-T: (celkové znění ZDE). 

 

Očkování 

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC 

uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje kartičkou, kterou jste obdrželi po aplikaci vakcíny na 

očkovacím místě, nebo certifikátem (nemusí být vytištěný, stačí v aplikaci tečka.cz).  

 

Negativní test 

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že 

a) Absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním 

výsledkem. 

b) Absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 

s negativním výsledkem. Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo 

certifikátem. 

 

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění 

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění 

COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-

2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání 

onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.  

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 
Organizační tým Congress Prague 
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Petra Vaňoučková 

Congress Coordinator – Partners & Exhibitors 
+420 724 488 565  
petra.vanouckova@conressprague.cz 
 
Congress Prague, s.r.o. 
Na Celné 826/8, 150 00 Praha 5  
http://www.congressprague.cz/ 
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