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Provoz aktivit v jeskyních je z pohledu rizik spojených s COVID -19 složitější. Hlavně proto, že se jeskyně
a část vybavení nedají dezinfikovat. Proto jsou naše opatření přísnější než to, co je oficiálně nařízeno.
o Opatření před akcí
o Akce se nesmí zúčastnit osoba
o s onemocněním COVID-19, nebo osoba, která přišla s takovou osobou do kontaktu
o je v karanténě nebo přišla s osobou v karanténě v uplynulých 14 dnech do kontaktu
o Akce se nesmí zúčastnit osoba, která vykazuje jakékoliv příznaky typické pro onemocnění
COVID-19 (teplota nad 37,5 °C, kašel, omezení čichových nebo chuťových vjemů).
o Osoby v rizikových skupinách by se akce raději zúčastnit neměly. Pokud se akce budou chtít
přesto zúčastnit, měly by si uvědomit, že se vystavují zvýšenému riziku!!!!!!
o Opatření při akci
o Počet osob ve skupině: maximální počet osob ve skupině je 8 + instruktor. U únikovky - kapacita
je nastavená na 8 osob / vstup. ALE: pokud jste 4, zkuste si raději najít úplně volný termín
(poznáte to podle toho, že v kalendáři je před vaší registrací uvedeno: „ZBÝVÁ 8 MÍST“.
Termínů je dost, není důvod se zbytečně registrovat na termín, kde už někdo je napsaný….
o Výzbroj a výstroj. Snažíme se maximálním možným způsobem desinfikovat přilby, sedáky a
kombinézy. Přilby jsou relativně jednoduché. Sedáky na speleoferatu taky. Ale kombinézy není
reálné dostatečně desinfikovat před každým vstupem. Proto – i když je kombinéza standardní
součástí zážitku tak:
o speleoferata – kombinézy budou k dispozici, ale doporučujeme vlastní oblečení.
o únikovka děti – kombinézy budou k dispozici. Jinak to pro děti ztrácí velkou část kouzla.
o únikovka dospělí – vzhledem k tomu, že dospělí na této trase bývají často prarodiče (=
riziková skupina v rizikovém prostředí), tak kombinézy nebudou k dispozici
Poznámka: kombinéza slouží jako ochrana před znečištěním – jeskyně je ve své přirozené
kráse, nejsou tam vybetonované chodníky. To znamená, že budete mít špinavé kolena a lokty.
Takže doporučujeme starší volné rifle, starší softshellové kalhoty, montérky,…. cokoliv).
o Dodatečné ochranné pomůcky. Všichni účastníci akce jsou povinni používat roušky. Alespoň ve
formě nákrčníků přetažených přes pusu a nos (víme, že to bude těžké, ale opravdu je to tak…)
o Dezinfekce – před akcí a po akci je nutno si desinfikovat ruce. Během akce není účastníkům
dovoleno dotýkat se rukama obličeje.
o Opatření po akci
o „Chytrá karanténa“ – každý z účastníků akce, který v horizontu 14 dnů po akci pocítí jakékoliv
z příznaků onemocnění COVID - 19 , je povinen nás o tom okamžitě informovat.
o Ochrana osobních údajů. Pokud se vyskytne účastník, který pocítí příznaky COVID - 19, tak
v anonymizované formě budeme o riziku informovat ostatní účastníky následných vstupů.
o Pokud se potvrdí onemocnění COVID -19 u účastníka akce, poskytneme hygieně kontaktní
informace o ostatních účastnících akcí – tak, aby se vystopovali potenciálně nakažení účastníci.
Věříme, že přijetí takto přísných opatření pochopíte a že je budete respektovat – chráníte tím sebe i ostatní.
I přes tato opatření (částečně je to „vopruz“, částečně je to devalvace zážitku)…… věříme, že si to užijete.

