OZNÁMENÍ
Provoz správy družstva od 10. 5. 2021
S přihlédnutím k postupnému rozvolňování, ke kterému v tomto okamžiku vláda ČR
přistupuje (aktuálně platné mimořádné opatření MZ ČR ze dne 7. 5. 2021 účinné od
10. 5. 2021) s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19, oznamujeme, že provoz
správy družstva se vrací do režimu před úplným uzavření budovy správy od 1. 3. 2021.
Znamená to, že správa družstva od 10. 5. 2021 funguje dle usnesením představenstva
č. 26/4/2020 ze dne 25. 5. 2020 schválených pravidel „Provoz správy družstva pro
členy družstva od 1. 6. 2020“, neomezená účinnost těchto pravidel byla potvrzena
usnesením představenstva č. 60/9/2020 dne 30. 11. 2020. Pravidla jsou zveřejněna na
internetových stránkách družstva, v sekci Aktuality.

Pro připomenutí uvádíme základní principy:
• Do pokladny družstva budou nadále přijímány pouze úhrady nájemného od osob
– členů-nájemců, kterým v minulosti byly vystaveny osobní karty opravňující je
platit v pokladně; ostatní jednorázové platby dle Sazebníku za úkony prováděné
správou realizovat výhradně bezhotovostně.
• Před jakoukoliv osobní návštěvou správy družstva upřednostnit telefonické,
emailové, korespondenční řešení dané věci.
• Není-li věc řešitelná na dálku, nadále je 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. (kontaktní údaje
naleznete na www.tesinan.cz)
• Úřední hodiny správy družstva se nemění, zůstávají tedy v tomto rozsahu:
Pondělí:
8.00–11.30 hod. (pokladna do 11.00), 12.30–16.30 hod. (pokladna do 16.15)
Středa:
8.00–11.30 hod. (pokladna do 11.00), 12.30–16.30 hod. (pokladna do 16.15)
• Vstup do budovy správy nebude volný i nadále, 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 (respirátor / zdravotnická
obličejová maska), při dodržování min. 2metrových odstupů, uvnitř u vstupu do
budovy bude k dispozici desinfekce rukou.
I přes určité rozvolňování platí i nadále mimořádná opatření pro přítomnost osob ve
vnitřních prostorách staveb, která mají omezit a zabránit zejména shlukování a rizikovým
kontaktům osob, které nejsou z jedné domácnosti, výskytu většího počtu osob na jednom
místě (1 osoba / 15 m2), je nezbytné dodržovat min. rozestupy (min. 2 m; a to i před
budovou správy). To vše s cílem eliminovat případné znovu propuknutí pandemie.
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