
 

 

 

 

MANUÁL PRO KONÁNÍ AKCÍ, SETKÁNÍ ČI JEDNÁNÍ 

                                     V SOUVISLOSTI S COVID-19 

 

 

pro projekt spolupráce z Programu rozvoje venkova 2014-2020 

„Rok na vsi – Rok na wsi“ 

 

 

Platnost k 1. 9. 2020 

(Manuál je platný s ohledem na současná hygienická opatření. Budou-li nařízena zpřísňující 

opatření a nařízení, tento bude upraven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Vzdělávací aktivity, setkání a jednání  

1) Prosíme, použijte/ doneste si s sebou roušku, respirátor či jinou ochranu úst a nosu. V roušce 

raději vstupte do budovy/místnosti a ponechejte si ji do oficiálního zahájení. Po zahájení bude 

odsouhlaseno, zda je většina pro, resp. proti ponechání roušek po celou dobu trvání akce. 

                          …………………………………      

2) Prosíme, použijte připravenou dezinfekci na ruce. 

               ……………………………………     

3) Jako gesto pozdravu nabídneme ruku nebo loket ☺ - dle individuálních preferencí.  

                     ………………………………………  

4) Umožnuje-li to prostor, dodržujte, prosíme, rozestupy (1-2 m), nesedejte si vedle sebe, ale 

např. ob jedno místo. Primárně toto opatření zajišťuje pořadatel (umožňuje-li to místo konání). 

       ……………………………………….  

 

5) V místnosti bude po celou dobu konání akce větráno. 
 

                …………………………………….    

 

 

 

 

 



 

 

 

ZALECENIA I ZASADY DLA ORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW 
IMPREZ, SPOTKAŃ OKOLICZNOŚCIOWYCH CZY ROBOCZYCH W 

TRAKCIE EPIDEMII COVID-19 

 

 

projektu współpracy w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014 – 20220  

„Rok na wsi – Rok na vsi“ 

 

 

Obowiązujące od 1. 9. 2020 

 (Zasady opracowano zgodnie z wprowadzonymi ograniczeniami higienicznymi, zgodnie 

z aktualną sytuacją. W razie obostrzeń przepisów i rozporzędzeń, zasady zostaną zmienione) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

      „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 



 

                  

 

Szkolenia, spotkania i narady 

1) Prosimy używania/zabrania ze sobą maseczki, respiratora czy innej ochrony ust i nosu. Przed 

wejściem do budynku/pomieszczenia zakryjcie twarz maseczką aż do oficjalnego rozpoczęcia 

imprezy. Na początku imprezy uczestnicy uzgodnią, czy zdjąć maseczki, czy pozostawić podczas 

trwania całej imprezy. 

 

                          …………………………………      

2) Prosimy o stosowanie dezynfekcji rąk, płynem specjalnie do tego celu przygotowanym. 

               ……………………………………     

3) Podajmy rękę albo łokieć ☺ - indywidualnie, według własnego uznania 

                     ………………………………………  

4) Prosimy o zachowanie odległości (1 – 2 m) o ile pozwala na to przestrzeń (pomieszczenie), nie 

siadajmy obok siebie, ale zajmujmy co drugie miejsce. Rozporządzenie jest w gescji 

organizatora imprezy (o ile pozwala na to miejce spotkania). 

       ……………………………………….  

 

5) Pomieszcenie, w którym odbywa się impreza, będzie przez cały czas wietrzone 
 

                …………………………………….    


