
    

 

 

Upozornění pro hosty

 

pro veřejnost zakázáno není.

Ve všech společných prostorách musí mít návštěvníky nasazený respirátor či ji-
ný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94
% (respirátory třídy FFP2 / KN 95, nanorouška apod.).

Pokud ubytování trvá déle než 7 dní, musí návštěvník splnit výše uvedené podmínky
znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem.









V SOULADU S USNESENÍM VLÁDY ČR ZE DNE 
25. 11. 2021 č.1066 SE ZAKAZUJE VSTUP 
DO AREÁLU OSOBÁM, KTERÉ NESPLŇUJÍ 
PODMÍNKY STANOVENÉ V BODU II/17 

(vyjma dětí do 12 let):

- osoba nevykazuje klinické příznaky onemocnění 
  COVID-19,
- osoba prodělala laboratorně potvrzené 
 onemocnění COVID-19 (neuplynulo 180 dní),
- osoba má 14 dní od dokončeného očkování,
- osoba absolvovala PCR test s negativním 
   výsledkem, jde-li o:
  - osobu do dovršení 18 let věku,
 - osobu, která se nemůže podrobit očkování 
         proti onemocnění COVID-19 pro kontrain-
         dikaci; dokládá se záznamem v Informačním 
         systému infekčních nemocí (ISIN) nebo 
         lékařským potvrzením,
       - osobu očkovanou proti onemocnění COVID-
         19 (pokud neuplynula doba 14 dnů
         od poslední dávky očkovací látky).

Bez splnění těchto podmínek lze ubytovat:
  - osoby, které se ubytují z pracovních důvodů,
  - osoby, které se ubytují z důvodu nezbytné péče 
    o jinou osobu,
  - osoby, které se ubytují za účelem toho, že jim 
    mají být poskytovány zdravotní služby,
  - žáky a studenty jedné školy.
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PŘED VSTUPEM DO AREÁLU
SI VYDEZINFIKUJTE RUCE.

VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH MĚJTE
PO CELOU DOBU NASAZENÝ OCHRANNÝ

PROSTŘEDEK DÝCHACÍCH CEST.

DODRŽUJTE BEZPEČNÉ ROZESTUPY ALESPOŇ
1,5 M OD JINÝCH OSOB.

RESTAURACE I LETNÍ TERASA JE K DISPOZICI.
U JEDNOHO STOLU SMÍ SEDĚT NEJVÝŠE

6 ZÁKAZNÍKŮ (s výjimkou členů domácnosti).

UBYTOVANÍ SE MUSÍ PROKÁZAT, ŽE 
SPLŇUJÍ JEDNU Z PODMÍNEK VLÁDNÍHO 

OPATŘENÍ.
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