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 POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY  
 BUDOV KULTURNÍHO CENTRA LÍŠEŇ 
 V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU  

 

Vážení návštěvníci,  
pro zajištění bezpečnosti Vás prosíme o dodržování následujících pravidel: 
 

1. dodržujte veškerá opatření související s vyhlášeným nouzovým stavem od 5. 10. 2020,  
2. striktně dodržujete veškerá aktuální hygienicko-epidemiologická opatření nařízení,  
3. je zakázána v prostorách budov konzumace potravina alkoholických nápojů, jakoukoliv 

konzumaci nápojů, prosím omezte na minimum,  
4. zákaz provozu pěveckých akcí, nebo akcí jejichž součástí je převážně zpěv, včetně zkoušek,  
5. po příchodu do budovy si vždy vydezinfikujte ruce, dezinfekce je připravena u vstupů, u WC 

a ve vybraných prostorách, včetně jednorázových utěrek,  
6. před užitím prostor budov je vždy vyvětrejte a dle potřeby proveďte dezinfekci,  
7. v prostorách se pohybujte se zakrytými ústy a nosem, a to vždy v souladu s aktuálního 

hygienicko-epidemiologickými předpisy a nařízeními,  
8. jednorázové ochranné pomůcky nevyhazujte do odpadkových košů ve vnitřních prostorách 

budovy, stejně jako další infekční odpad,  
9. nájemci a lektoři musí své aktivity ukončit v čase uvedeném ve smlouvy (Kotlakna- konec 

bloku ve třičtvrtě dané hodiny), aby uživatel jdoucí po nich, měl dostatečný čas na větrání a 
případnou dezinfekci prostor a pomůcek,  

10. pohybujte se ve vymezeném prostoru, pokud je takto vyznačen, ať již v rámci hygienicko-
epidemiologických nařízení nebo provozních či jiných důvodů,   

11. zákaz shromažďování osob v prostorách, po skončení akce či lekce a vyřízení nezbytností 
v budově, prosím opusťte budovu,  

12. dodržujte aktuální povolný počet účastníků v aktivitě nebo kurzu, a to ve vnitřních prostorách 
se může hromadných akcí účastnit max. 10 osob,  

13. ve všech prostorách dodržujte aktuálně platné vzájemné rozestupy, 
14. v prostorách budovy jsou pro případ potřeby Vaší nebo lektora umístěny rozprašovače s 

dezinfekcí určenou na povrchy, včetně jednorázových papírových utěrek,  
15. klienti provedou  dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení aktivity,  
16. v Baletním sále Kotlanky jsou umístěny podložky na cvičení, které jsou volně k zapůjčení, za 

jejich hygienu a dezinfekci dle předpisů v rámci lekce odpovídá lektor kurzu či aktivity a 
rozhoduje o možnosti jejich použití. V sále je volně k dispozici dezinfekční prostředek na 
povrchy, včetně jednorázových papírových utěrek. Kulturní centrum tyto podložky pravi- 
delně kontroluje a dezinfikuje. Je zakázáno používání nehygienických pomůcek. V případě 
zjištění hygienických nedostatků je lektor povinen upozornit pracovníky naší organizace,   

17. cvičební pomůcky umístěné v Baletním a Zrcadlovém sále budovy Kotlanka, mimo cvičební 
podložky umístěné v Baletním sále – viz bod 16., nejsou v majetku Kulturního centra a to za 
jejich stav, hygienu a další nenese žádnou zodpovědnost. Pomůcky jsou v majetku nájemců, 
kteří za ně v plném rozsahu nesou zodpovědnost,  

18. po celou dobu prosím dodržujte pokyny pracovníka Kulturního centra, lektora předmětné 
aktivity nebo pokyny uvedené na výstražných či informačních cedulích v prostoru budovy, 
zákaz užívání kuchyňky uživatelům budovy, a to z hygienických důvodů, kuchyňku mohou po 
dobu nezbytně nutnou použít zaměstnanci KCL a nájemci, jenž mají v budově provozovnu .  

 

Věříme, že hygienická opatření společně zvládneme a Vy se u nás budete cítit bezpečně. 

V případě otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte prosím lektora aktivity nás informujte 
na e-mailu info@kclisen.cz  nebo na tel.č. 734 313 653. 

Vaše Kulturní centrum Líšeň 
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