
 

Verze 24/5/2021 

 

Na základě nařízení vlády České republiky prosíme                                                        

o respektování následujících pravidel a doporučení 
  

Při vstupu do objektu a během Vašeho pobytu, prosím,  

používejte dezinfekci rukou, umístěnou v prostorách hotelu. 
 

Povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest platí ve všech vnitřních prostorách,  

dále na všech ostatních veřejně přístupných místech, za předpokladu, že nebude dodržen odstup 

minimálně 2 m od jiných osob (nejedná-li se o členy domácnosti). 

Ochrannými prostředky se rozumí respirátor bez výdechového ventilu typu FFP2/KN95                   

nebo obdobný prostředek naplňující všechny technické podmínky a požadavky. 

Povinnost nošení ochranných prostředků se nevztahuje na dobu konzumace                                           

ve stravovacích zařízeních, v bazénu, během cvičení a na děti do dvou let věku,                                                           

dále také po dobu nezbytně nutnou pro poskytování zdravotních služeb.  
 

Dodržujte, prosím, 2 metrový odstup mezi ostatními osobami. 
 

Před nástupem na pobyt je host povinen: 

· předložit Potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu ne staršího než 48 hodin     

    (Ve výjimečných případech je možné se, po předchozím objednání, nechat otestovat                                    

v našich lázních) 

· případně Potvrzení o prodělání infekčního onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech 

· nebo Potvrzení, že a) od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě 2-dávkového schématu uplynulo           

22-90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, b) od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě                      

2-dávkového schématu uplynulo 22 dní - 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, c) od aplikace 

dávky očkovací látky v případě 1-dávkového schématu uplynulo 14 dní - 9 měsíců. 

· Podepsat Čestné prohlášení, deklarující, že nedisponuje příznaky onemocnění COVID-19,                    

případně jakýmkoli jiným akutním infekčním onemocněním. 
 

V době léčebného pobytu bude hostovi denně měřena teplota. Naměření vyšší než 37,3°C je důvodem 

k ukončení pobytu ● Každých 7 dní bude host opakovaně antigenně testován. V případě pozitivního 

výsledku je možné absolvovat PCR test v našem zařízení nebo je vystavena hostu žádanka na provedení 

v místě bydliště a jeho pobyt bude ukončen ● Na pokoji mohou být ubytováni 2 navzájem cizí hosté ● 

Bazény jsou k dispozici v rámci poskytování zdravotních služeb ● Neshlukujte se ani venku a pohybujte 

nejvýše ve dvou a s ochrannou dýchacích cest ● Veřejné bazény, sauny a restaurace (vyjma výdajových 

okének a venkovních předzahrádek) jsou nyní zakázány ● Sportoviště, muzea, galerie, hrady a zámky, 

trhy, obchody, fitness centra a služby, jako kadeřnictví apod., jsou aktuálně omezeny. Stejně tak kulturní 

akce ● Sledujte aktuální podmínky na stránkách mzcr.cz.  
 

Pokud se v průběhu léčebného pobytu u Vás objeví jakékoliv symptomy onemocnění                    

COVID-19 (horečka, kašel, obtížné dýchání, bolest svalů a únava), kontaktujte neprodleně telefonicky 

ošetřovnu (Radium Palace: 1350, Curie: 1632). Ošetřovna se spojí s Informačním centrem IZS. 

Neopouštějte svůj pokoj, případně se do něj bez odkladu odeberte. V případě sdílení pokoje s jinou 

osobou se tento pokyn vztahuje i na ni.  
 

Uvedená opatření slouží k zajištění maximální bezpečnosti a ochraně zdraví, jak našich hostů, tak zaměstnanců. 

Společnou snahou je poskytnout lázeňskou službu i v tomto nelehkém období tak, aby splnila svůj účel i přes určitá omezení. 

 


