Praha dne 24. srpna 2020

METODICKÝ POKYN
výboru Tělocvičné jednoty Sokol Prosek ve věci COVID-19
Článek 1
Úvodní ustanovení
Na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se stanovami České obce
sokolské, provedl výbor Tělocvičné jednoty Sokol Prosek, IČ 00203823, se sídlem Na Proseku
6/15, 190 00 Praha 9 – Prosek (dále jen „výbor jednoty“) aktualizaci analýzy rizik a ohrožení
v souvislosti s epidemiologickou situací na území ČR způsobenou koronavirem, resp. SARSCoV-2 (dále jen „koronavirus“ nebo „COVID-19“) a stanovil v tomto metodickém pokynu
opatření a závazné postupy k zabránění přenosu virového infekčního onemocnění způsobeného
koronavirem.

Článek 2
Oznamovací povinnost
1.

2.

Všichni členové, zákonní zástupci nezletilých členů, zaměstnanci, smluvní partneři
(nájemci) a všichni ostatní uživatelé a návštěvníci všech budov a prostor ve vlastnictví
Tělocvičné jednoty Sokol Prosek včetně jejich veškerého vybavení a zařízení jsou povinni
oznámit výboru jednoty:
1.1

přímý/primární kontakt s osobou pozitivně testovanou na přítomnost onemocnění
COVID-19,

1.2

přímý/primární kontakt s osobou, u které je důvodné podezření na výskyt
onemocnění COVID-19, ale prozatím nebyla testována nebo čeká na výsledek
testu; důležité je i oznámení výsledku provedeného testu kontaktní osoby,

1.3

testování vaší osoby na výskyt onemocnění COVID-19, včetně výsledku
provedeného testu, v případě, že jste přišel do kontaktu s COVID pozitivní osobou,

1.4

podezření na výskyt onemocnění u vaší osoby bez provedení testu, včetně nařízené
karantény.

Oznámení podle odst. 1 tohoto článku provádět výhradně telefonicky nebo emailem, tak
aby nedošlo k nežádoucímu kontaktu s dalšími členy spolku nebo aby již vzniklý
nežádoucí kontakt nebyl prodlužován.

Článek 3
Postup po oznámení podle oznamovací povinnosti
1.

Kontaktovat svého obvodního lékaře.

2.

Kontaktovat místně příslušnou hygienickou stanici, postupovat podle pokynů hygienické
stanice a tyto informace předat výboru jednoty.

3.

Poskytnout výboru jednoty nezbytnou součinnost (např. pro potřebu trasování kontaktů,
přijímání opatření apod.).
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Článek 4
Aktuální informace a kontakt na výbor jednoty
1.

Všichni uživatelé a návštěvníci jsou povinni v areálu budov a prostor ve vlastnictví
Tělocvičné jednoty Sokol Prosek dodržovat aktuálně platná opatření Ministerstva
zdravotnictví a místně příslušné krajské hygienické stanice přijatá v souvislosti se
změnou epidemiologické situace na území ČR a dále dodržovat provozní řády a pokyny
výboru jednoty.

2.

Kontakt na výbor jednoty:
Tělocvičná jednota Sokol Prosek, IČ 00203823
Sídlo: Na Proseku 6/15, 190 00 Praha 9 – Prosek
E-mail: sokolprosek@seznam.cz
Mgr. Helena Hortová, starostka, tel: +420 774 851 061
Mgr. Ivana Nečesaná, jednatelka, tel: +420 776 026 339

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

Tento metodický pokyn je určen pro všechny uživatele a návštěvníky veškerého
nemovitého majetku včetně jeho movitého vybavení a zařízení ve vlastnictví Tělocvičné
jednoty Sokol Prosek, se sídlem Na Proseku 6/15, 190 00 Praha 9 – Prosek. Jedná se
především o areál budovy sokolovny č.p. 6 na pozemku p.č. 4 a 5 v k.ú. Prosek v Praze a
rekreační areál chaty č.p. 45 v k.ú. Dolní Rokytnice v obci Rokytnice nad Jizerou na
pozemku p.č. st. 286 a přilehlých pozemcích p.č. 1721, 1724/2 a st. 535. Všichni
uživatelé včetně návštěvníků a diváků vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto
metodického pokynu při vstupu na výše uvedené pozemky.

2.

Tento metodický pokyn tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s
jednotlivými uživateli. Pokud užívá areál budovy právnická osoba či fyzická osoba
podnikající, zodpovídá za dodržování tohoto metodického pokynu ve své organizaci.

3.

Tento metodický pokyn nabývá platnosti dnem podpisu členů výboru jednoty a účinnosti
dnem 1. září 2020.

Mgr. Helena Hortová
starostka
Datum, podpis:
Mgr. Ivana Nečesaná
jednatelka
Datum, podpis:
Ostatní členové výboru
Datum, podpis:
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