POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY, NÁJEMCE A
VYPŮJČITELE BUDOV KULTURNÍHO CENTRA LÍŠEŇ

V SOUVISLOSTI S PLATNÝMI PROTIEPIDEMICKÝMI OPATŘENÍMI PROTO
ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID 19 PLATNÝCH OD 17. 5. 2021

Vážení návštěvníci,
pro zajištění bezpečnosti Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:
1) dodržujte veškerá opatření související s nařízením vlády, aktuální platná hygienickoepidemiologická opatření a nařízení ředitele organizace,
2) v budovách probíhá pravidelný úklid a dezinfekce prostor, a to dle platně uzavřených nájemních
smluv nebo smluv o výpůjčce, nadstandardní úklid jde k tíži nájemce či vypůjčitele,
3) je zakázána v prostorách budov konzumace potravin a alkoholických nápojů, konzumaci nápojů
prosím omezte na minimum,
4) dodržujte aktuálně max. povolený počet osob ve vnitřních prostorách budov nebo splnění
podmínky min. prostoru pro jednu osobu,
5) do objektů za účelem účasti na volnočasové aktivitě je povolen vstup pouze osobám, které
a. nevykazují klinické příznaky nemoci Covid-19 (např. rýma, kašel, teplota..)
b. splňují podmínky aktuálního vládního nařízení a prokáží se platným certifikátem MZČR o
očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělání nemoci SARS-CoV-19 nebo v rámci
udělené výjimky dle vládního nařízení negativním PCR testem, neplatí u osob mladší 12 let,
přičemž provozovatel aktivity (nájemce, vypůjčitel, lektor KCL) má povinnost splnění těchto
podmínek kontrolovat a účastník aktivity má povinnost tyto skutečnosti prokázat. Při neprokázání
výše uvedených podmínek „bezinfekčnosti“ nebude osobě umožněn vstup na aktivitu
(zodpovědnost za kontrolu „bezinfekčnosti“ nese vždy lektor KCL, nájemce nebo vypůjčitel),
6) všechny osoby přítomné v objektu mají povinnost nosit ochranné pomůcky zakrývající ústa a nos
- respirátor, a to dle platných nařízení, včetně výjimek (osoba v přímém výkonu pohybové
aktivity), naše organizace neposkytuje návštěvníkům objektů jednorázové ochranné pomůcky,
žádné ochranné pomůcky nevyhazujte do odpadkových košů ve vnitřních prostorách budovy,
stejně jako další infekční odpad,
7) používejte dezinfekci rukou při vstupu do budovy a odchodu z budovy, dezinfekce na ruce i na
povrchy, včetně jednorázových utěrek, je volně přístupná v jednotlivých prostorách objektu,
8) pohybujte se ve vymezeném prostoru, pokud je takto vyznačen, je zakázáno
a. shromažďování osob v prostorách, po skončení akce či lekce a vyřízení nezbytností v budově
(např. WC), prosím opusťte budovu,
b. používání cvičebních pomůcek umístěných v budově Kotlanka, které nesplňují hygienické
požadavky nebo nejsou v souladu s platnými nařízeními, naše organizace nemá v prostorách
žádné cvičební pomůcky mimo cvičební podložky v Baletním sále Kotlanky, umístěné pomůcky
jsou ve vlastnictví nájemců, kteří za ně nesou plnou zodpovědnost,
9) ve všech prostorách i v době konání aktivity dodržujte aktuálně platné vzájemné rozestupy,
10) nájemci, vypůjčitelé a lektoři KCL mají povinnost
a. před užitím prostor budov je vždy vyvětrat a dle aktuálních nařízení uklidit a dezinfikovat,
b. své aktivity ukončit v čase uvedeném ve smlouvě (Kotlanka - konec bloku ve třičtvrtě dané
hodiny), aby uživatel jdoucí po nich, měl dostatečný čas na větrání, úklid a dezinfekci prostor a
pomůcek a nedocházelo ke kontaktu mezi klienty z různých kurzů,
c. zajistit, aby nedocházelo k míchání jejich skupin klientů s jinou skupinou klientů využívající
prostor před nimi, po nich nebo působící v jiné části budovy,
11) po celou dobu prosím dodržujte pokyny pracovníka Kulturního centra, lektora nebo pokyny
uvedené na výstražných či informačních cedulích v prostoru budovy,
12) 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. 734 313 653.
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