Vážení klienti Léčebných lázní Lázně Kynžvart,
vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace se stále řídíme
opatřeními vlády zabránění šíření onemocnění Covid-19. Rádi bychom vás
informovali o jejich souhrnu.
OPATŘENÍ JSOU PLATNÁ od 09.1.2021 DO ODVOLÁNÍ:
1. nošení ochranných pomůcek zakrývající ústa a nos. Platí pro doprovody, dospělé
pacienty ve všech vnitřních prostorech i na všech ostatních veřejně dostupných místech,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Povinnost se nevztahuje na dětské pacienty.
Povinné nošení ochranných pomůcek se nevztahuje na pokoje, jídelny – v době
konzumace, prostorů balneoprovozu a bazénu pouze při poskytování léčebných
procedur.
2. každý klient musí při příjmu do léčby podepsat Prohlášení, že si není vědom, že by
se v uplynulých 14 dnech setkal s osobou, která byla nakažena nemocí COVID-19
způsobenou novým typem koronaviru, či která se s takovou osobou setkala, či s osobou,
která vykazovala známky respiračního onemocnění. A že klienti dodržují nařízení,
usnesení a jiná opatření Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně nošení
roušek, vyhýbání se společenskému kontaktu a dalších preventivních opatření.
3. uzavření provozu sauny, solárium, sportovního rehabilitačního centra, tělocvičny
4. bazén v provozu jen pro rehabilitační plavání a cvičení pro klienty LLLK
5. zrušení kulturních a sportovní akcí do odvolání
6. Kavárna Praha uzavřena. Funguje výdejní okénko dle aktuální otevírací doby.
Z okénka nebude možné prodávat alkohol.
7. bezpečnostní opatření při příjmech nových pacientů, vstup do budov po jednom (doprovod
+ pacient), preventivní měření teploty (i během pobytu), na každé ošetřovně a v budově
Balneoprovozu je k dispozici teploměr k okamžitému změření teploty.
8. ve všech budovách a vnitřních prostorách lázní je k dispozici dezinfekce na ruce
9. ve všech budovách léčebných lázní je možné okamžité změření tělesné teploty
10. v jídelnách budou dodržována pravidla usazování dle příslušného usnesení Vlády ČR
vztahující se na stravovací provozy

11.v případě potřeby lze provést „rychlotest“ na detekci anti-SARS-CoV-2-IgM a IgG
protilátek (ošetřovna LD Záboj)
12.je prováděna pravidelná a opakovaná dezinfekce společných prostor a prostor pro
zaměstnance (vč. dezinfekce Balneprovozu UV lampou)
13.je prováděno pravidelné odvětrávání veškerých vnitřních prostor i pokojů
14.zkrácená otevírací doba přijímací kanceláře ( po-pá 8.00-11.30 hod.)

15.zakazuje se pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než
2 osoby, s výjimkou členů domácnosti, kolegů ze stejného zaměstnání nebo dětí a žáků ve
škole, ti by však měli dodržovat rozestupy.
16.herna v balneoprovozu – nesmí mít překročen počet 2 osob /bod. č. 15,příchod na
proceduru v daný čas a po ukončení procedur je nutné balneo opustit, neshlukovat se v
prostorách
17.v případě projevu infekčního onemocnění mají klienti povinnost okamžitě kontaktovat
lázeňský zdravotnický personál či pracovníky přijímací kanceláře
18. přísný zákaz veškerých dospělých návštěv do 22.01.2021/výjimkou jsou návštěvy dětí
do 15ti let
19. platí zákaz nočního vycházení v době od 21 do 5 hodin

Děkujeme za Vaše pochopení a přejeme Vám příjemný
pobyt Personál Léčebných lázní Lázně Kynžvart

