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Pandemie COVID-19: Zvláštní opatření pro účast na seminářích 
v Jugendbildungsstätte Waldmünchen 
 
Milá účastnice / milý účastníku, milí rodiče, 
 
těšíme se na tvou účast na semináři v Centru pro vzdělávání mládeže. Ochrana zdraví všech osob, které u nás 
pobývají, je pro nás velmi důležitá. Aktuální verzi našeho hygienického konceptu a konceptu ochranných 
opatření najdeš na naší webové stránce 
(https://www.jugendbildungsstaette.org/hygienekonzept). 
 
Zde jsme ještě jednou shrnuli nejdůležitější informace týkající se tvého pobytu: 
 
Do prostor Centra pro vzdělávání mládeže nesmíš vstoupit, a tím pádem se nesmíš zúčastnit semináře, 
pokud: 

• máš příznaky nemoci (specifické pro onemocnění koronavirem), např. horečku, suchý kašel, 

problémy s dýcháním, ztrátu chuti, ztrátu čichu, bolesti v krku, bolesti končetin, nevolnost/zvracení, 

průjem. 

• jsi v kontaktu s infikovanou osobou, nebo pokud od posledního kontaktu s infikovanou osobou ještě 

neuběhlo 14 dní. 

• se na tebe vztahují jiná karanténní opatření. 

Pokud se během semináře nebudeš cítit dobře, dej okamžitě vědět svým referentům. V případě, že nebude 
možné vyloučit akutní koronavirovou infekci, budeš muset bohužel odjet, a chránit tak ostatní. 
Jestliže se z výše uvedených důvodů nemůžeš semináře zúčastnit, nemusíš platit žádné storno 
poplatky! Dej nám prosím ale vědět co nejdříve. 
 
Pokud (např. z důvodu předchozího onemocnění) patříš k rizikové skupině, doporučujeme ti se tohoto 
semináře neúčastnit. 
 
Nejdůležitější a nejefektivnější opatření na ochranu před nákazou koronavirem SARS-CoV-2, která je během 
pobytu nutné dodržovat jsou:  

• dobrá hygiena rukou (mytí rukou mýdlem po dobu 20–30 sekund), 

• dodržení etikety při kašlání a kýchání (kašlat nebo kýchat do loketní jamky nebo do kapesníku)  

• a dodržovat odstup (min. 1,5 metru) 

Pro pobyt u nás navíc platí: 

• Někdy budeš muset nosit roušku. Každopádně si s sebou prosím vezmi dostatečný počet roušek 

nebo šátků na zakrytí úst a nosu. Na každý den u nás by sis měl vzít aspoň jeden kus. Není 

možnost si je u nás vyprat! 

• Po celou dobu pobytu musíš nosit roušku ve veřejných prostorách Centra pro vzdělávání mládeže. 

Během semináře budou chvíle, kdy si roušku budeš moci sundat. To ti vždy oznámí naši referenti.  

• Z důvodů ochrany před infekcí musíme být schopni doložit, kdo u nás kdy pobýval, a proto od tebe 

potřebujeme kontaktní údaje, abychom tě mohli rychle informovat, pokud se u nás prokáže infekce 

SARS-CoV-2. Příslušné podklady (přihlášku a dotazník s kontaktními údaji) musíme mít k dispozici 

před začátkem semináře. 

• Příjezd: sraz je ve vstupní hale u recepce. Nejpozději při vstupu do Centra pro vzdělávání mládeže 

si ty i tvůj doprovod musíte nasadit pokrývku úst a nosu. Již na místě srazu dodržuj odstup! Přijeď 

prosím ve stanovenou dobu, aby nedorazilo více různých skupin najednou. 

• Na pokoji budeš ubytován maximálně s jednou další osobou (s výjimkou sourozenců). Tvé přání 

ohledně spolubydlící(ho) se budeme snažit zohlednit. 
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