Provozní opatření po koronavirové krizi
Provoz správy družstva pro členy družstva od 1. 6. 2020
S ohledem na vzniklou situaci kolem koronavirové pandemie a s ohledem na požadovaná hygienická
a protiepidemiologická opatření (dočasného/trvalého charakteru), která je nutno ze strany družstva aktivně
zajistit, byla přijata tato organizačně provozní a ochranná technická opatření pro dobu po zrušení
nouzového stavu a mimořádných vládních, resp. ministerských opatření; platí pro všechny, tj. pro

členy-nájemce i pro funkcionáře samospráv – členy výborů samospráv:
1. V rámci minimalizování hotovostních plateb v pokladně družstva s okamžitou platností budou do
pokladny družstva přijímány pouze úhrady nájemného od osob – členů-nájemců, kterým
v minulosti byly vystaveny osobní karty opravňující je platit v pokladně (jedná se zejména
o důchodce); do budoucna se osobní karty již vydávat nebudou. Úhrady všech ostatních
jednorázových plateb dle Sazebníku za úkony prováděné správou realizovat výhradně
bezhotovostně.
2. Bude upřednostňován rezervační systém, kdy po předchozí telefonické/e-mailové domluvě

si členové-nájemci / členové výborů samospráv budou moci dohodnout osobní schůzku
s konkrétním zaměstnancem / funkcionářem na konkrétní (prioritně úřední) den
a hodinu, tento systém pomůže eliminovat nekontrolované shromažďování a koncentrování osob
v budově správy a zkrátí délku pobytu těchto osob v budově správy na nezbytně nutnou míru, navíc
jejich záležitosti budou moci být vyřízeny bez zbytečného čekání.

3. Rozsah úředních hodin správy družstva se od 1. 6. 2020 nemění, zůstávají tedy v tomto rozsahu:
Pondělí: 8.00–11.30, pokladna do 11.00 hod. 12.30–16.30 hod., pokladna do 16.15 hod.
Středa: 8.00–11.30, pokladna do 11.00 hod. 12.30–16.30 hod., pokladna do 16.15 hod.
Změní se však možnosti vstupu do budovy správy:
vstup nebude volný, bude možný po zazvonění na konkrétní osobu, která člena-nájemce /
člena výboru samosprávy dle situace v budově/kanceláři vpustí, nebo ho odkáže, aby
posečkal, vstup bude možný pouze jednotlivě na vyzvání, v roušce či jiné ochraně úst
a nosu, při dodržování min. 2metrových odstupů, uvnitř u vstupu do budovy bude
k dispozici desinfekce rukou.
4. Doporučení členům-nájemcům / členům výborů samospráv – osobní jednání absolvovat
jen v nezbytných případech, není-li věc řešitelná na dálku, před jakoukoliv osobní
návštěvou správy družstva upřednostnit telefonické, e-mailové, korespondenční řešení
dané věci.
Jelikož se nedá předpovědět, jak se situace kolem koronaviru bude dále vyvíjet, jsou výše uvedená
organizačně provozní opatření přijata bez časového omezení (vyjma používání roušek či jiné
ochrany úst a nosu, dodržování min. 2metrových odstupů a používání dezinfekce, jejichž odvolání bude
vázáno na rozhodnutí MZČR/hygienické stanice); osvědčí-li se organizace úředních hodin, zůstane takový
provoz správy družstva trvale.
Výňatek z pravidel schválených usnesením představenstva 26/4/2020 dne 25. 5. 2020

Děkujeme, že pobyt v budově správy omezíte na nezbytně nutnou dobu.
Děkujeme, že zůstanete doma a odložíte návštěvu družstva, pokud se necítíte zdravotně
dobře, budete-li na sobě pozorovat příznaky respiračního onemocnění (zejm. COVID-19).
Děkujeme, že respektujete uvedená pravidla a že se jimi řídíte, chráníte tím nejen sebe ale
i ostatní, tedy i nás – zaměstnance a funkcionáře družstva.

Zvoňte

Vstupujte jednotlivě Nasaďte si roušku Dodržujte odstup Použijte dezinfekci

Omezte čas pobytu WC není k dispozici

