
Hygienické podmínky pro konání kurzů od 11. 5. 2020 

Vážení klienti, 
pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, vás prosíme o dodržování na 
lekcích od 11. 5. 2020 následujících pravidel: 

 Na lekce přijďte jen, jste-li zcela zdraví, bez příznaků respiračního onemocnění. Lektor a další 
personál školy mají právo vás požádat o opuštění prostor, pokud máte zřejmé příznaky 
onemocnění. 

 Bezprostředně po vstupu do našich prostor prosím použijte připravené dezinfekční 
prostředky na ruce, stojany s desinfekcí budou viditelně označeny ve vstupním foyeru. 

 Přijďte k nám již převlečení do tanečního či sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do 
taneční nebo čisté sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory. Šatnu a sprchu pro vás zatím 
bohužel otevřít nemůžeme, toalety v provozu budou. 

 Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho 
personálu. 

 Nezapomeňte, že při pobytu u nás může dojít ke zvýšené kumulaci osob na jednom místě. 
Přestože je již povoleno sportovat i ve vnitřních prostorech bez roušky (s limitem 100 osob), 
doporučujeme mít roušku nebo jinou ochrannou pomůcku s sebou a používat ji při příchodu 
do sálu, v prostoru pro přezouvání a všude tam, kde se vyskytuje více lidí. V sále během lekce 
bude možné po dohodě s lektorem během tance roušku odložit, pravidla upřesníme na 
začátku lekce. 

 Používáte-li jednorázové chirurgické ústenky, vyhazujte je výhradně do speciálních 
odpadkových košů pro toxický odpad, které budou označeny. 

 Dodržujte bezpečnou vzdálenost od dalších osob v sále a přilehlých prostorách – například při 
použití toalet. Počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné 
přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný 
postup při mytí rukou a následné dezinfekci. 

 Do sálu vstupujte až na základě pokynu našeho personálu. V případě, že se v sále střídá více 
skupin za sebou, musí být po skončení lekce a odchodu předcházející skupiny nejprve sál 
důkladně vyvětrán a teprve poté bude umožněný vstup následující skupině. 

 Před odchodem z našich prostor znovu použijte dezinfekční prostředek na ruce. 

Taneční škola zajišťuje denní úklid a dezinfekci prostor, takzvané touch pointy (např. kliky u dveří, 
vodovodní baterie a umyvadla, místa pro odkládání věcí apod.) dezinfikujeme buď pravidelně 
každou hodinu, nebo po skončení jedné lekce a začátku lekce následující skupiny. 

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V 
případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. 

Tato pravidla se mohou změnit v závislosti na usnesení vlády nebo situace v prostorech, ostatní 
pravidla vyplývající z našich obchodních podmínek zůstávají v platnosti nadále tak, jako tomu bylo 
dříve. 

V Ostravě dne 11.5.2020 

 


