
 

Pokyny pro ubytované na chalupě, v souladu s Mimořádným 

opatřením vydaným MZ dne 25.5.2020 

Č.j.:MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN 

Platné od 27.5.2020 do odvolání 

Kontaktní osoba (osoba objednávající ubytování) je obeslána emailem s níže uvedenými 

pokyny a je povinna seznámit ostatní ubytované osoby s jejich zněním. Přijetím emailu 

poskytuje souhlas s níže uvedenými pokyny. 

 Opatření budou dle vládních nařízení aktualizována. 

 

 

Vážení hosté 

Jsme velmi potěšeni, že Vás opět můžeme přivítat v našem ubytovacím zařízení a tímto 

bychom Vás chtěli seznámit s opatřeními, která jsou v souladu s výše uvedeným vládním 

nařízením. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřené zařízení s ubytováním pro uzavřenou skupinu, 

ubytovaní se řídí aktuálními pokyny MZ týkajících se nošení roušek, možného počtu osob ve 

skupině a dodržování odstupů. Prosím zhodnoťte svůj aktuální zdravotní stav před 

nástupem ubytování s ohledem na společně ubytované osoby. Dodržujte důsledně 

hygienická opatření. 

Při styku se správcem nebo majitelem objektu prosím dodržujte předepsaný odstup a mějte 

ochranu dýchacích cest. Berte ohled na četnost návštěvníků jež je pro ně rizikem. 

Pro ubytované je k dispozici dezinfekce rukou v prostorách sociálního zařízení a sauny a 

kuchyně, papírové utěrky, dále 5 párů gumových rukavic a dezinfekce pro závěrečný úklid. 

I nadále poskytujeme ložní prádlo pro ubytovanou skupinu. Dočasně nebude k dispozici 

mýdlo k osobní hygieně v sociálních zařízeních, podsedáky a deky pro vnitřní i venkovní 

použití. 

Použití sauny a koupacího sudu je možné, vzhledem k tomu, že společným pobytem 

v uzavřeném zařízení se dočasně stáváte členy společné domácnosti.  Min. teplota sauny je 

70 °C, po jejím použití ji nechte vyvětrat přes dveře do zahrady. Infrasaunu vzhledem 

k minimální stanovené teplotě nelze použít. Koupací sud musí být pro každou ubytovací 

skupinu nově napuštěn. 

 

 



 

S odkazem na provozní řád je ubytovaný povinen provést na konci pobytu úklid běžným 

způsobem, úklidové prostředky k dispozici. 

Dle aktuálních opatření je v rámci úklidu nutno provést dezinfekci: 

Koupelna: umyvadla, kohoutky, sprchové kouty,  

2x WC: toaleta včetně ovládání splachovadla a lehátka – pouze kovové části 

Sauna v případě použití: madla  

Ostatní prostory: Kliky u dveří, oken, ovladač TV, madla u kuchyňské linky, pracovní 

plocha 

Venkovní kuchyně: madla u kuchyňské linky, pracovní plocha 

Použité ložní prádlo v den ukončení pobytu svlékněte a umístěte na místo určené 

správcem objektu. 

 

Žádáme Vás, abyste dezinfekci na povrchy nepoužívali na textilní a dřevěný nábytek. 

Dezinfekce těchto povrchů bude provedena po Vašem odjezdu speciálním dezinfekčním 

prostředkem. 

Věříme, že i přes dočasná opatření u nás budete spokojeni. 

 majitel objektu:         Radek Štolpa 

 

 

 

Bezpečnostní list k použité dezinfekci povrchů: 

Složení: Na 1000ml: 833 ml  96% Ethanol, 42 ml 3% Peroxid,90 ml  Destilovaná voda, vonný olej  

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

Přípravek používejte s ochrannými rukavicemi, chraňte oči před zasažením. 

Při použití přípravku větrejte. 

Důsledně dbejte na uchování přípravku mimo dosah dětí a zamezte jeho náhodnému požití. 

Při reakci omyjte postižená místa vodu nebo vyhledejte lékařskou pomoc. 

 

                                                

 


