
V Praze Ing. Tomáš Wencel, MBA
1. června 2021 ředitel Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.

V souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR o rozvolnění opatření proti šíření nemoci COVID-19:

1. Ve všech vnitřních prostorách budovy (vyjma konzumace jídla a pití) je povinné nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového filtru). 

2. Hosté jsou povinni dodržovat předepsané dvoumetrové rozestupy. V návaznosti na toto opatření je maximál-
ní počet účastníků akce stanoven na 50 % celkové kapacity míst k sezení. Za dodržení předepsaných pravidel  
odpovídá organizátor akce. 

3. Před sálem nebo uvnitř sálu je hostům k dispozici dezinfekční roztok na ruce.  

4. Zajišťujeme pravidelnou dezinfekci židlí a stolů. Ve všech prostorách probíhá nadstandardní úklid včetně mytí 
podlahových ploch dezinfekčním přípravkem po každé akci.

5. Prostory pravidelně větráme – před začátkem akce i v průběhu přestávky. 

6. Na exponovaných místech (toalety, výtahy, kliky a madla dveří a oken) probíhá pravidelný nadstandardní úklid 
(při akci každou hodinu). 

7. Pokud je to možné, prosíme o využití vlastní prezentační techniky, která přichází do kontaktu s pokožkou (pre-
zentéry, mikrofony, PC apod.). Naše technika je po každém použití dezinfikována.

8. Aby se minimalizoval přímý kontakt hostů s jídlem během bufetového občerstvení nebo coffee breaků, je nutné 
zohlednit delší časovou náročnost přestávek. Při výdeji jsou dodržována následující pravidla: 

• U výdeje bude k dispozici informační stojánek s vymezením rozestupů.
• V maximální míře jsou využita jednoporcová balení (pečivo, omáčky, dresinky apod.).
• Zajištěna je přítomnost personálu u výdeje, aby byl minimalizován přímý kontakt hostů s jídlem.
• Použité nádobí je myto a oplachováno při teplotě vyšší než 60 °C. 
• Prosíme o dodržování předepsané vzdálenosti od ostatních hostů (vyjma společné skupiny) a používání ochran-

ných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového filtru). 

Sál č. 108
pevně dané uspořádání 

„Ženeva“

Sál č. 205 Sál č. 206

16 osob max. 16 osob max. 16 osob max. 20 osob max. 50 osobmax. 20 osob max. 32 osob

PROVOZNÍ ŘÁD 
Konferenční sály v budově Akademie věd ČR


