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Testování návštěvníků 55. MFF Karlovy Vary zajistí Anygence a Karlovarská krajská nemocnice, která nabídne i možnost očkování.
Testy návštěvníků, hostů i realizačního týmu Mezinárodního filmového
festivalu v Karlových Varech na Covid-19 zajistí společnost Anygence ve
spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí. Festival budou provázet
striktní hygienická opatření a bez potvrzení o negativním testu, prodělání
nemocnici nebo ukončeném očkování se nebude možné na projekce a
do dalších festivalových prostor dostat. Karlovarská krajská nemocnice
zároveň nabídne možnost očkování proti Covid-19 jednorázovou vakcínou.
Na přípravě protikoronavirových opatření se vedle realizačního týmu a
testovacích a zdravotnických zařízení podílelo i Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Centrální řídící tým COVID-19 a Krajská hygienická stanice.
Anygence připravila pro MFF komplexní a velmi sofistikované řešení testování pro všechny účastníky akce. Testovací systém respektuje specifika pohybu organizátorů, festivalových hostů včetně VIP, i diváků. Pro samoplátce Anygence přichystala speciální zvýhodněné
festivalové ceny antigenních a PCR testů.
UMÍSTĚNÍ TESTOVACÍCH MÍST
Testovací místa pro veřejnost budou rozmístěna ve Smetanových sadech a v Hotelu Pupp. Pro účely
testování realizačního týmu bude v provozu testovací místo přímo v Hotelu Thermal. Místa budou
otevřena po celou dobu trvání festivalu vždy od 8:00 - 22:00. Na místě bude působit také mobilní
testovací tým, který bude v případě potřeby vyjíždět do terénu. V pasáži Hotelu Thermal zřídila
Anygence tzv. SOS COVID POINT, v rámci kterého bude k dispozici koordinátor, který v případě
potřeby pomůže s otázkami k testování.
REGISTRAČNÍ UŽIVATELSKÝ WEB
"Pro pohodlí návštěvníků jsme spustili uživatelský web, kde se mohou lidé registrovat na test ve
Varech dopředu. Nemusí se stresovat a mohou si v klidu festival užít. Web je také v angličtině,
abychom uspokojili potřeby zahraničních návštěvníků. Odkaz na registraci naleznou návštěvníci na
oficiálních webových stránkách festivalu. Registrací dopředu se také eliminují fronty na místě,” říká
generální ředitel Anygence Jakub Schůrek.
KONTROLNÍ PÁSKY
Návštěvníci, kteří se prokáží QR kódem z certifikátu EU COVID-19 a to buď v tištěné formě či v
aplikaci Tečka dle pravidel stanovených https://ockodoc.mzcr.cz/digitalni-zelene-certifikaty-informace/ obdrží na stanovištích COVID CONTROL TEAMU kontrolní pásku. Ta budou umístěna u pokladen a v akreditačních centrech hotelů Thermal a Pupp. Mobilní týmy se budou pohybovat u pokladen
a před vstupem do prostor festivalu.

Páska bude mít barevně odlišené verze s platností na celou dobu festivalu nebo s časovým vymezením podle platnosti testu. Pro všechna festivalová filmová představení a pohyb ve vnitřních prostorech festivalu platí obecné podmínky návštěvy kulturního zařízení – je tedy nutné mít po celou dobu
projekce zakryté dýchací cesty respirátorem typ FFP 2/ KN95/N95 nebo nanorouškou.
OČKOVÁNÍ
Karlovarská krajská nemocnice také po dobu festivalu zřídí u pokladen na horním parkovišti hotelu
Thermal mobilní očkovací místo. To povede krajská koordinátorka očkování a lékařská ředitelka Karlovarské krajské nemocnice MUDr. Dagmar Uhlíková. "Chceme využít festivalového dění a poskytnout zájemcům snadnou možnost nechat se očkovat a to jedinou dávkou vakcíny Janssen bez nutnosti předchozí registrace. Naší snahou je oslovit mladší generaci a dát jim možnost spojit příjemné
s užitečným,” dodává Uhlíková. Očkovací místo bude v provozu denně od 12:00 do 20:00 hodin.
______________________________________________________________________________
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Karlovarská krajská nemocnice a.s. provozuje nemocnici v Karlových Varech a Chebu. Nemocnice v
Karlových Varech byla založena již roku 1877 a v současné době má 470 lůžek a více než 1.200 zaměstnanců. Nemocnice v Chebu byla založena roku 1913 a provozuje na 250 lůžek. Základním posláním naší společnosti je poskytování akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro
pacienty Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v
maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.
ANYGENCE
Diagnostiko-informatická firma Anygence se specializuje na oblast personalizované zdravotní péče
stojící na analýze medicínských dat. V rámci širší skupiny provádí Anygence vlastní výzkum, vývoj a
aplikace deterministické umělé inteligence v oblasti lékařské diagnostiky. Anygence provozuje testovací a odběrová místa po celé České Republice. Používá kvalitní a bezpečné odběrové sady, vyrobené v zemích EU nebo Spojených státech. Anygence se specializuje na komplexní řešení testování
na velkých kulturních a sportovních akcích. Jako jedna z prvních společností se podílela na testování
ve školách formou PCR poolingu, který umožnil rychlý návrat žáků do škol.
____________________________________________________________________
KONTAKT PRO MEDIA

Karlovarská krajská nemocnice: Markéta Singerová, tisková mluvčí
+420 733 673 761, mluvci@kkn.cz

Anygence: Lenka Holá, tisková mluvčí
+420 602 300 271, lenka.hola@anygence.com

