PROVOZNÍ HYGIENICKÉ POKYNY
Na základě aktuálních vládních nařízení a nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy vstupují s okamžitou platností v provozu
Cirqeuonu (dále CQ) níže uvedená mimořádná provozní opatření. Jejich cílem je maximální snaha provést kroky nezbytné k
omezení šíření nemoci COVID-19 tak, aby se účastníci kurzů cítili bezpečně.
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Do budovy sídla CQ mají umožněn vstup pouze účastníci kurzů, příp. zákonní zástupci dětí do věku 7 let a to za
účelem předání dětí (popř. pomoci s převlečením) pouze s rouškou či respirátorem.
Doprovodu účastníků není dovoleno v CQ po dobu lekce setrvávat.
Roušky v souladu se současnou situací jsou vyžadovány pouze ve společných prostorách (přísálí, soc. zařízení, šatny).
V průběhu konání lekce nebudou vyžadovány.
Účastníci jsou povinni okamžitě po vstupu do prostoru CQ použít desinfekci rukou.
U vstupu bude provedena kontrola oznámení o negativním výsledku testu na přítomnost virového onemocnění
COVID - 19, od dětských kurzistů bude vybíráno čestné prohlášení podepsané zák. zástupcem.
Každý účastník trpící rýmou či kašlem, které jsou průvodním jevem jiného onemocnění je povinen doložit potvrzení
od lékaře, že nejsou infekčního charakteru.
Šatny a sociální zařízení jsou pravidelně desinfikovány. Prosíme vás, abyste do CQ přicházeli pokud možno převlečení
a v prostoru šaten se zdržovali co nejméně.
Účastníci kurzů vstupují do prostorů sálů již bez ochrany dýchacích cest. Nanoroušku či respirátor odkládají do
skříňky ve vlastním igelitovém sáčku spolu s ostatními osobními věcmi. Po ukončení lekce s nasazenou rouškou opět
z prostoru CQ odcházejí.
V nutných případech je ve sprchách možné použití výhradně vlastních ručníků.
V prostoru CQ není dovoleno jíst.
Případné „ztráty a nálezy“ v tomto období nemohou býti uschovány, budou vyhozeny.
Platby kurzovného, prosíme, provádějte bezhotovostně na účet č. 2901439001/5500 a nezapomeňte uvést svůj VS
(č. faktury). Případné hotovostní platby hlaste prosím předem, připravíme potvrzení o zaplacení.
Případné onemocnění nemocí COVID - 19, prosím, nahlaste bez odkladu odpovědné osobě (ředitelce CQ).
Děkujeme, že se chováte zodpovědně.
Kromě zmíněných viditelných opatření provádíme pravidelnou desinfekci prostoru CQ UVC lampami a vhodnými
úklidovými prostředky. Cvičební náčiní bylo ošetřeno antivirovým nanonástřikem.

Obecná pravidla pro pracovníky CQ:
Po vstupu na pracoviště je nutná desinfekce rukou. Následně odchod do klubovny/kanceláře (zanechání osobních
věcí, příp. převlečení). Pracovníci kanceláře používají především prostory kanceláře, minimalizují vstup do ostatních
prostor vč. klubu.
Desinfekci rukou je nutno provádět v průběhu pobytu v organizaci opakovaně.
Ve společných prostorách organizace (chodby, recepce, přísálí, soc. zařízení, klub, kancelář) jsou všichni pracovníci
povinni nosit ochranu dýchacího ústrojí (úst a nosu) tzn.nanoroušky či respirátory.
Pracovníci organizace jsou povinni na vyžádání informovat návštěvníky CQ o prováděných hygienických opatření.
Všichni pracovníci budou s uvedenými hygienickými opatřeními seznámeni a prokazatelným způsobem potvrdí
srozumitelnost a respektování těchto pokynů.

Pravidla pro recepční:
Recepční je povinen používat po celou dobu služby ochranu dýchacích cest (nanorouška nebo respirátor).
Recepční upozorňuje na desinfekci rukou každou osobu, která do prostoru CQ vstoupí.
Recepční kontroluje oznámení o negativním výsledku testu na přítomnost virového onemocnění COVID - 19, od
dětských kurzistů vybírá čestné prohlášení podepsané zák. zástupcem.
Pravidelně ošetřuje svěřený prostor (recepce a přísálí, soc. zařízení, šatny) desinf. prostředky, tzn. otření klik,
vypínačů, laviček, skříněk a jejich klíčů, umyvadel, pultu apod. v době trvání lekce.
Informuje o minimalizaci pobytu ve společných prostorách, tzn. co nejrychlejší přesun do sálu.
Upozorňuje na případně zapomenuté věci účastníků. „Ztráty a nálezy“ nelze uchovávat (večer po ukončení provozu
budou vyhozeny).
Doplňuje desinfekci do stojanového dávkovače, v případě potřeby.
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Pravidla pro lektory:
Lektor pečlivě sleduje zdravotní stav, resp. příznaky onemocnění COVID-19 (rýma, kašel, teplota apod.) účastníků.
Případně nahlásí tuto skutečnost na recepci a recepční odvede kurzistu do karanténní místnosti (kancelář), u dětí
kontaktuje zák. zástupce. Událost je zapsána do knihy úrazů.
Před ukončením lekce lektor připomíná účastníkům minimální zdržování v prostoru CQ, nošení roušky při odchodu
ze společných prostor, dále obecná pravidla: tzn. chodit převlečení z domova, nejíst a nezapomenout osobní věci.
Jeden z lektorské dvojice musí být vždy přítomen v sále – dozor na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad.
Po poslední lekci je lektor povinen zapnout UVC zářiče.
Pravidla pro úklid nad rámec kvality běžného úklidu:
Použití UVC zářičů a úklidových prostředků s desinfekčním účinkem.
Ošetření prostoru a jeho drobných součástí (otření klik, vypínačů, laviček, skříněk, umyvadel, pultu apod.) na denní
bázi.
Doplňování desinfekce do stojanového dávkovače a rozprašovačů.
Sledování stavu skladu desinfekčních prostředků, stanovit minimální množství (rezerva na dva týdny plného provozu)
a včas hlásit nutnost nákupu.

Výše uvedená opatření platí do odvolání.

Eliška Jevičová, ředitelka CQ
Vypracováno 24.5. 2021, Z. Čičo

