NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA – AKTUÁLNE INFORMÁCIE
Prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku oznamuje, že
verejné podujatia návštevy Svätého Otca (Prešov, Košice a Šaštín) budú
dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP. Nutné bude zaregistrovať
sa na stránke navstevapapeza.sk. Registrácia OTP sa spustí až v
pondelok 6. septembra.
Dôrazne upozorňujeme, aby sa záujemcovia o účasť v režime OTP
neprihlasovali do existujúcej registrácie pre plne zaočkovaných, ale
počkali do pondelka 6. septembra na spustenie registrácie OTP.
V tejto chvíli je k dispozícii len registrácia pre plne zaočkovaných
účastníkov. Tá pokračuje ďalej, avšak v pondelok k nej pribudne aj
registrácia pre účastníkov v režime OTP.
Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove,
Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi,
všetko v zmysle platných vyhlášok.
Pre plne zaočkovaných návštevníkov budú, samozrejme, takisto vlastné
sektory s vlastnými vstupmi. Registrácia plne zaočkovaných ďalej
pokračuje na stránke navstevapapeza.sk. Plne zaočkovaní návštevníci si
budú môcť vybrať, či pôjdu do sektoru pre plne zaočkovaných alebo do
sektoru OTP.
Registrácie pre návštevníkov v režime OTP sa spustia v pondelok 6.
septembra. Zaregistrovaný účastník dostane emailom vstupenku s QRkódom: vstupenku si vytlačí donesie na podujatie. Prosíme o náležitú
dôslednosť pri zadávaní emailových adries, aby účastníkom mohla
byť vstupenka naozaj poslaná. Pri vstupe do sektoru OTP sa
návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym
testom alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch.
Upozorňujeme osoby, ktoré budú chcieť vstúpiť do sektorov v režime
OTP s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu (nie starším
ako 72 hodín) alebo negatívnym výsledkom antigénového testu (nie
starším ako 48 hodín), aby si test dali spraviť pred príchodom na
podujatie v mieste svojho bydliska. O prípadných Mobilných odberných
miestach (MOM) pred podujatiami budeme vopred informovať; zatiaľ
však platí, že návštevníkov prosíme urobiť si testy pred cestou na
podujatia. Ďalšie informácie prípravný tím poskytne následne.

