HUSITSKÉ MUZEUM V TÁBOŘE

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor
tel.: 381 252 242, 381 251 884 | IČO: 00072486
ID datové schránky: 6xt5674
e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz

č.j.: HM-CP/612/2021

www.husitskemuzeum.cz

V Táboře, 24. 6. 2021

Příkaz ředitele č. 12/2021

Mimořádný režim provozu Husitského muzea v Táboře
– protiepidemická opatření a povinnost ochranných prostředků
1. Husitské muzeum v Táboře aplikuje ve svém provozu opatření ke snížení rizika
přenosu nakažlivých nemocí, která jsou vyhlašována nebo schvalována vládou ČR.
V případě změny rozsahu, míry a úrovně budou tato opatření neprodleně uplatněna
bez ohledu na znění tohoto vnitřního předpisu.
2. O aktuálních opatřeních jsou zaměstnanci, návštěvníci a uživatelé služeb jakož
i zaměstnanci muzea informováni přiměřeným způsobem – provedou oddělení PO,
OPE, BM a ÚŘ.
3. Všechny osoby s výjimkou dětí do zahájení školní docházky pohybující se ve vnitřních
prostorech muzea a všech veřejně přístupných venkovních prostorech muzea jsou za
povinni nosit ochranu dýchacích cest (ústa i nos), a to respirátor nebo jiný podobný
prostředek vždy bez výdechového ventilu účinnosti filtrace 94 % a vyšší (normy FFP2
a analogické) nebo zdravotnickou obličejovou masku (roušku).
4. Zaměstnanci muzea se mohou na pracovišti pohybovat bez ochrany dýchacích cest
v případě, že není přítomna osoba z řad návštěvnické veřejnosti nebo pracovník
jiného zaměstnavatele, badatel apod.
5. Všichni zaměstnanci jsou povinni si po vstupu do budovy dezinfikovat ruce nebo si je
umýt mýdlem a teplou vodou.
6. Všechny osoby jsou povinny v maximální možné míře dodržovat rozestupy 2 m.
7. U všech vstupů do budov bude umístěno odpovídající označení a informace
o povinnosti nosit ochranu dýchacích cest a výzva k dezinfikování nebo umytí rukou a
udržování rozestupů. U všech vstupů a v hlavních komunikačních uzlech budov jsou
umístěny nádoby a dávkovače s dezinfekcí na ruce (pravidelné doplňování zajišťuje
provozní oddělení).
8. Tento příkaz ředitele ruší a nahrazuje příkaz ředitele Husitského muzea v Táboře č.
8/2021.
9. S platností od 1. 7. 2021 se ruší příkaz ředitele č. 6/2021 „Povinnost negativního testu
na covid 19 pro zaměstnance HM přítomné na pracovišti“ ze dne 5. 5. 2021 , a to na
základě zrušení mimořádného opatření MZ, Příloha č. 4 usnesení vlády ze dne 7. června 2021 č. 532
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