HYGIENICKÉ ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ PROSTOR KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT
LIBEREC, P. O. V RÁMCI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S PANDEMIÍ
KORONAVIRU

VŠEOBECNÉ ZÁSADY:
•
•
•
•
•
•
•

dodržovat minimální odstup mezi osobami 2m
nepodávat si ruce
neshlukovat se
používat jednorázové kapesníky, ihned po použití vyhodit do odpadkového koše
každý účastník dané aktivity svým vstupem do prostorů organizace čestně prohlašuje,
že nejeví známky virového onemocnění a nemá příznaky jako je kašel, dušnost, horečka,
ztráta čichu či chuti, aj.
v případě, že uživatel jeví známky aktuálního onemocnění je zástupce organizace povinen
takového uživatele vykázat
za dodržování hygienických i bezpečnostních pravidel zodpovídá pořadatel dané aktivity

PŘI PŘÍCHODU DO PROSTOR ORGANIZACE MÁ POVINNOST KAŽDÝ:
•
•

dezinfikovat si ruce (dezinfekce k dispozici u hlavních vstupů do organizace)
po celou dobu pobytu v prostorách organizace mít zakryté dýchací cesty rouškou

ZÁSADY PRO UŽÍVÁNÍ PROSTOR
•
•
•
•
•

prostory Kontaktu jsou zpřístupněny pouze uživatelům, kteří mají podepsanou řádnou
smlouvu o pronájmu a svým podpisem stvrdili seznámení s hygienickými zásadami
do pronajatých prostor uživatelé přicházejí nejdříve 5 minut před začátkem plánované
aktivity v již v odpovídajícím oblečení
prostory je možno využívat bez zázemí šaten a kuchyní
v prostorách je zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny a nápoje
v případě využití cvičebních pomůcek je uživatel povinen tyto pomůcky ošetřit
dezinfekčními prostředky, které Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. k tomu
poskytne

OBECNÉ INFORMACE
• Centrální klub seniorů je do odvolání uzavřen (informace jsou poskytovány
telefonicky na tel. 485 244 992 či na emailu klub@ksk.liberec.cz)
• setkávání seniorských klubů je do odvolání zrušeno
• služba Taxík Maxík je opět dostupná bez omezení za zvýšených hygienických
podmínek
• volnočasové aktivity pro děti jsou povoleny pro skupinu nepřesahující 15 osob
a za specifických hygienických podmínek
• vzdělávací kurzy budou řešeny individuálně s účastníky již rozběhnutých kurzů
• nové vzdělávací, kulturní, sportovní a jiné aktivity budou pro seniory realizovány opět
od září 2020
• opatření se mohou upravovat a měnit s ohledem na nařízení Vlády ČR, rozhodnutí
statutárního města Liberec a Krajské hygienické stanice

Případné dotazy zodpovíme na emailu info@ksk.liberec.cz.

