
 

Jak vás chráníme před COVID-19 

 

 
 

Bezpečnostní manuál a interní pravidla Opero v rámci 

konání akcí (Covid-19) 
Vnitřní prostory 

- na místě je vždy jedna odpovědná osoba, která dohlíží na dodržování pravidel a hygienických 

opatření v průběhu celé akce 

- návštěvníci jsou o pravidlech informováni pomocí informačních cedulí nebo letáků  

- počet diváků v hledišti nepřesáhne aktuální maximální stanovený limit 

- diváci jsou vyzýváni k nošení osobních ochranných pomůcek dle platných nařízení 

- mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení (vždy dle aktuálního nařízení) 

- v řadě na prodej vstupenek, registraci, vstup do sálu nebo odložení věcí do šatny jsou naznačené 2 m 

rozestupy a návštěvníci jsou vyzýváni k jejich dodržování 

- umožňujeme pouze bezhotovostní platební styk 

- ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou 

- před zahájením akce je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, včetně toalet, průběžně se 

provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními 

přípravky s virucidními účinky 

- zaměstnanci jsou při styku s návštěvníky vybaveni osobními ochrannými pomůckami dle aktuálních 

nařízení 

- ve všech prostorách bude zajištěna zvýšená frekvence výměny vzduchu přirozeným okenním větrání, 

a to i pokud způsobí mírný tepelný diskomfort. U okenního větrání se bude využívat i průvanového 

efektu (příčné větrání) 

- pracovníci cateringové společnosti jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami, dodržují 

bezpečnostní a hygienická opatření a prošli interním školením 

 

Venkovní prostory 

- na místě je vždy jedna zodpovědná osoba, která dohlíží na dodržování pravidel a hygienických 

opatření v průběhu celé akce 

- dochází k dezinfekci stolů a židlí 

- pracovníci cateringové společnosti jsou vybaveni osobními ochrannými pomůckami, dodržují 

bezpečnostní a hygienická opatření a prošli interním školením 

 

Catering  
Zavedli jsme řadu robustních opatření navržených tak, aby vaše zdraví a 

bezpečnost byla nejvyšší 

prioritou a zároveň umožnila našim zaměstnancům plnit objednávky. 

• Naši zaměstnanci absolvovali řádné školení v oblasti osobní hygieny a 

prevence COVID-19. 



• Denně měříme teplotu všech zaměstnanců. Dosud nebyl žádný zaměstnanec vystaven žádné osobě 

pozitivní na Coronavirus. 

• Naši zaměstnanci si umývají a dezinfikují ruce každou půl hodinu. 

• Všechny povrchy a varné stanice jsou důkladně vyčištěny a dezinfikovány, včetně kliky dveří a 

vypínačů světel. 

• Zásobili jsme náš personál ochrannými pomůckami, abychom ochránili jejich i vaše zdraví. 

• Realizujeme všechny hygienické normy potravinářského průmyslu, jako je HACCP, GHP, FAO 

Hygiene codex a zásady skladování potravin. 

• Pečlivě respektujeme 4C bezpečnosti potravin: Čištění, vaření, chlazení a křížová kontaminace. 

 

Všichni naši zaměstnanci jedou do práce a z práce osobním automobilem a podle vládních pokynů nosí 

na veřejnosti roušky. 

 

How We Keep You Safe from COVID-19 

We put in place a number of robust measures designed to make your health & safety a top priority 

whilst still enabling our employees to fulfil orders. 

• Our staff received proper on-the-job training on the matters of personal hygiene and COVID-19 

prevention. 

• We take temperature readings of all staff members daily. So far, no staff member has been 

exposed to any person tested positive for Coronavirus. 

• Our staff washes and disinfects their hands every half hour. 

• All surfaces and cooking stations are cleaned and sanitized thoroughly, including door handles and 

light switches. 

• We have supplemented our staff to handle the extra cleaning efforts. 

• We implement all the food industry hygiene standards such as HACCP, GHP, FAO Hygiene 

codex and the food storage principles. 

• We carefully respect the 4Cs of food safety: Cleaning, Cooking, Chilling and Crosscontamination. 

 

All our staff drive to and from work by personal car and according to government instructions, wear 

masks in public. 

 


