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PRAVIDLA PRO BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ 

II Fórum cestovního ruchu  „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“  
30. 09. 2020 r., Platinum Mountain Hotel & Spa, ul. Kilińskiego 15B, 58-580 Szklarska Poręba 

 
Účastníky Fóra jsou: subjekty (fyzické osoby, instituce podnikatelského prostředí, podnikatelé, 
jednotky místní správy, nevládní organizace a další), které se na Fóru registrují prostřednictvím online 
formuláře dostupného na internetové stránce: www.forumsystem.eu                        
 
Vstup do konferenčního sálu 
Vstup do konferenčního sálu Hotelu Platinum Mountain Hotel & Spa je možný pouze po průchodu 
přijímacím bodem Recepce Fóra. 
Před vstupem do Hotelu musí účastníci zachovat 1,5 metrové rozestupy mezi ostatními, kteří čekájí na 
přechod přes bod Recepci Fóra. V holu jsou dezinfekční prostředky pro osoby vstupující do budovy. V 
hotelu je povinné zakrýt si ústa a nos. 
 
Recepce Fóra  
Plně bezpečné přijetí identifikátorů a konferenčních tašek pro registrované účastníky Fóra probíhá na 
Recepci Fóra připravené v souladu s příslušnými pokyny. 
Recepce Fóra se nachází v přízemí v bezprostřední blízkosti hotelové recepce. Před přijetím materiálu 
účastníci jsou povinni dodržovat mezi sebou 1,5 metrové rozestupy. Přítomnost účastníků na Recepci 
Fóra bude omezena na nezbytné minimum. 
  
Kontrola počtu osob a vzdálenosti 
Pořadatel plánuje a sleduje, aby počet osob, které se účastní II Fóra cestovního ruchu, byl v souladu s 
platnými právními předpisy. V sále je maximálně tolik osob, kolik je připraveno míst k sezení. 
Bezpečnostní pravidla ve formě grafiky, která upozorní na potřebu dodržování rozestupů bude se 
nacházet na viditelných místech. 
 
Rouška a dezinfekční gely  
Pobyt v prostorách Hotelu je možný pouze za dodržení povinnosti zakrývat si ústa a nos, mimo jiné 
pomocí roušek a ochranných štítů. Účastník si je musí zajistit sám. V Hotelu jsou umístěny pokyny pro 
mytí rukou, vkládání a odstraňování rukavic a roušek. 
 
Dezinfekce rukou 
V areálu hotelové recepce, recepce Fóra, restaurace, konferenčního sálu, výtahu a toalet jsou stojany 
s dezinfekčním prostředkem na ruce. Účastníci jsou žádáni, aby co nejčastěji dezinfikovali si ruce. 
 
Prostorové uspořádání konferenčního sálu a organizačních bodů zajišťujících vzdálenost 1,5 metrů 
mezi účastníky 
V konferenčním sále, kde se bude konat II Fórum cestovního ruchu „Turistika na pomezí Krkonoš, 
Jizerských hor a Lužic“, je připraveno prostorové uspořádání v souladu s platnými pokyny. 
Přijatá bezpečnostní opatření - stoly, židle, pódium, křesla/židle panelstů umístěné ve vzdálenosti 1,5 
m. Nasměrování účastníků na uvedená místa. Po skončení Fóra jsou účastníci požádáni, aby opustili 
konferenční sál a pokračovali v rozhovorech na vyhrazených místech. 
Dezinfekce mikrofonu během přestávky mezi panely. 
Dezinfekce kabin pro simultanní tlumočení. 
Dezinfekce zařízení pro tlumočení. 
 
Větrání místností a úklid společných prostor 
Seminární místnosti jsou dobře větrané, se zvláštním důrazem na přestávku na kávu. Společné prostory 
jsou během přestávek každou hodinu dezinfikovány. 



 

Projekt II Fórum cestovního ruchu  „Turistika na pomezí Krkonoš, Jizerských hor a Lužic“ je spolufinancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a také z prostředků státního rozpočtu v rámci fondu Malých projektů Interreg Polsko - Sasko 2014-

2022 

 
Catering  
Catering poskytovaný hotelem je připravováný v souladu se standardy platnými během pandemie 
COVID-19. 
1. Během přestávek na kávu a oběda při používání bufetu se vyžaduje ochrana úst a nosu a používání 
jednorázových rukavic. Ochrana úst a nosu může být odstraněna pouze u stolu, na dobu konzumace 
jídla. Hotel poskytne jednorázové rukavice. 
2. Před vstupem do restaurace jsou umístěny dávkovače s dezinfekčními prostředky spolu s pokyny pro 
správnou dezinfekci rukou. 
3. Gastronomické prostory hotelu jsou čištěny a dezinfikovány v souladu s doporučeními Hlavního 
sanitárního inspektorátu a postupy HACCP. Pravidla a organizace stravování jsou přizpůsobeny 
hygienickým a epidemiologickým požadavkům obsaženým v pokynech pro hotelový průmysl. 
 
Šatna 
Kvůli omezením vyplývajícím z pandemie COVID-19 šatna v hotelu nebude otevřená. 
 
Toalety  
Toalety v hotelu provozují a obsluhují úklidové služby v oblasti dezinfekce, kontroly zařízení (mýdlo, 
dezinfekční prostředky, jednorázové ručníky). Osoby, které čekají na vstup na toalety, musí být 
nejméně 1,5 m od sebe. 
 
Odpadky 
Jsou skladovány v uzavřených, pravidelně čištěných a dezinfikovaných nádobách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokument byl vypracován dne 22. 09. 2020 r. Pořadatel si vyhrazuje právo na jeho aktualizaci. Aktuální informace jsou k 
dispozici na této internetové adrese: http://karr.pl/ii-forum-turystyczne-turystyka-pogranicza-karkonoszy-gor-izerskich-i-
luzyc-2  
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