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FC Universitatea Craiova a anunțat în ce condiții se poate intra pe stadionul „Ion
Oblemenco„

Bănia este deja un vuclan, iar suporterii alb-albaștrilor așteaptă cu nerăbdare partida cu
Dinamo, joc care se va disputa lunea viitoare, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco„
Peluza Sud 97 pregătește un spectacol grandios pentru acest joc, iar conducerea Știnței a
anunțat pe pagina de facebook setul de reguli pentru ca suporterii să poată intra pe stadion la
acest meci.

Fiecare persoană care intră pe stadion (fie ca e adult sau copil) trebuie să deţină un bilet
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valabil, cu loc atribuit;

Copiii nu pot fi ţinuţi în braţe şi trebuie să deţină propriul bilet;

Copiii până la 3 ani inclusiv nu trebuie testaţi anti-COVID 19 şi au acces pe stadion însoțiți
de un adult, după prezentarea certificatului de naștere și a biletului;

Persoanele cu vârsta de peste 3 ani trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții
pentru a intra pe stadion:

să deţină rezultatul negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore înaintea începerii
meciului;

să dețină rezultatul negativ al unui test antigen rapid, certificat de o unitate medicală, nu mai
vechi de 24 de ore;

să prezinte dovada, cu documente medicale, că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și
a 180-a zi de la confirmarea infectării cu SARS-CoV-2;

să prezinte dovada că sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și că au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
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Testarea se poate face la oricare dintre cele 4 clinici Sante din Craiova, dar și la casa de
bilete a clubului, aflată la Sala Polivalenta.

Testul antigen rapid se va face doar în ziua meciului deoarece acesta are valabilitate 24 de
ore.

Punctele de testare din Municipiul Craiova sunt următoarele:
A.) Casa de bilete a Clubului, situată la Sala Polivalenta:
● Program de testare: între orele 11 și 17.

B.) Clinica Sante, situată pe Str. Vasile Alecsandri, nr.46 (în spatele Pieței Mari)
● Program de testare: între orele 7 și 15:30
● Telefon: 0251 425 660

C.) Clinica Sante, situată pe Bulevardul 1 Mai, nr. 65, bl. 20, sc. 2 (vis-a-vis de piața 1 Mai)
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● Program de testare: între orele 7 și 15:30
● Telefon: 0251 453 856

D.) Clinica Sante, situată pe Bulevardul Nicolae Titulescu, nr. 30 (în apropiere de Gradina
Botanică)
● Program de testare: între orele 7 și 15:30
● Telefon: 0251 591 720
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E.) Clinica Sante, situată pe Bulevardul Oltenia, nr. 34 ( vis-a-vis de Orizont, în Craiovița)
● Program de testare: între orele 7 și 15:30
● Telefon: 0351 430 940

Prețul testului antigen este de 30 lei/persoană. Suporterii care vor solicita testarea atât la
casa de bilete, cât si la clinicile Sante, vor trebui sa prezinte biletul sau abonamentul.

Prețul unui test RT-PCR este de 180 lei.

Rezultatul testului antigen pentru fiecare persoană se va transmite pe mail până la ora
19:00, în ziua meciului. Testele rapide nu se pot efectua la intrarea în stadion deoarece se
lucrează în laboratoare specializate și necesită personal medical pentru validarea rezultatelor.

Pentru ca testarea sa se deruleze în condiții optime vă atașăm formularul care trebuie completat
și prezentat la punctul de testare: https://bit.ly/3xMfix0

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

