SKI AREÁL ČERNÁ ŘÍČKA - COVID-19 OPATŘENÍ
PRO ZDRAVÍ NÁS VŠECH
Kde jen by mohlo být bezpečněji než na zdravém horském vzduchu uprostřed Jizerských hor mezi 30 tisícovkami.
Lyžování bude v tomto roce trochu jiné. Nicméně naše poloha a velikost dává dobré předpoklady pro návštěvu, neboť
je zde menší koncentrace návštěvníků a otevřený prostor a rozšíření lyžařských terénů, zejména pro děti, dává větší
pocit bezpečí.
Jsme přesvědčeni, že i v tomto roce, u nás zažijete příjemné okamžiky a budete se u nás cítit bezpečně.

Bezpečnost a zdraví našich hostů, spolupracovníků a obyvatel je pro nás prioritou. Vedle obecných
nařízení vlády jsme zavedli trvale platná opatření, která mohou být v průběhu zimy upravovány dle
vývoje epidemiologické situace.
Každý z nás přispívá k našemu bezpečnému soužití. Žádáme vás proto o dodržování preventivních
opatření

Doporučení pro naše návštěvníky:

Rozestup alespoň 2m

Dle možností plaťte bezhotovostně

Myjte si pravidelně ruce

Na vyznačených místech noste
ochranu nosu a úst

Podávání ruky ne.

Kýchejte do ohybu ruky

V prostorách areálu prosíme dodržujte následující opatření:
Na vlecích
Na lyžařských vlecích nejsou toho času stanovena žádná opatření, ale stejně jako
v prostředcích hromadné dopravy, doporučujeme zakrytí nosu a úst. Utvoření dvojic na
dvoumístných kotvách není povinné. Ve frontách dodržujte bezpečné rozestupy. Využívejte
bezkontaktní karty.

Večerní lyžování
Pro večerní lyžování platí stejná pravidla jako ve dne, ale užijete si více volnosti a pocitu
bezpečí v menší koncentraci návštěvníků na vlecích i v bufetu.

Pokladna
Ve frontách dodržujte bezpečné rozestupy, doporučujeme zakrytí nosu a úst. Využívejte
bezkontaktní čipové karty. Pro platbu využívejte platební bezkontaktní karty.
Skipasy nebudou dobíjeny a vždy obdržíte nový skipas. Vrácené skipasy budou nejprve
dezinfikovány a teprve poté opět zařazeny do oběhu.
V případě onemocnění vracíme nevyčerpanou část vícedenních jízdenek.
Využívejte nákupu jízdenek v předprodeji a vyhněte se stání v ranních frontách.

Toalety
V prostorách WC používejte vždy zakrytí nosu a úst. Na toaletách je k dispozici dostatek
mýdla i dezinfekčních prostředků, které používejte.

Občerstvení, bufet
V uzavřených prostorách bufetu používejte vždy zakrytí nosu a úst. U vchodu je k dispozici
dezinfekce rukou kterou při vstupu používejte. Ve frontách dodržujte bezpečné rozestupy.
Veškeré nápoje a potraviny podáváme výhradně v jednorázových obalech. Odklízejte po
sobě veškeré použité nádobí a zbytky jídel a nápojů do košů.
Dodržujte stanovený maximální počet hostů u stolů, aktuálně 6 osob. U stolu není zakrytí
nosu a úst požadováno.

Lyžařská škola, půjčovna
Dodržujte rozestupy. V uzavřených prostorách používejte vždy zakrytí nosu a úst. Do
místností vstupujte jednotlivě, respektujte vyznačený maximální počet osob v místnosti. U
vchodu je k dispozici dezinfekce rukou, kterou při vstupu používejte. Využívejte online nebo
telefonických objednávek. Do lyžařské školy přijímáme pouze zdravé děti, bez příznaků
respiračních onemocnění. Pro případné stornování objednaných služeb jsou stanoveny velmi
flexibilní podmínky a služby je možné bezplatně stornovat 24 hodin předem.

Hromadné akce
Na základě aktuální situace není pořádání větších akcí možné. Silvestrovské večerko je
zrušeno. Ukončení sezóny známe jako Zimní finále je otevřeno a bude se odvíjet od aktuální
situace.
Tradiční lyžařské závody (Memoriál J.H. a Night race) se budou odvíjet od aktuální situace a
nařízení vlády pro pořádání sportovních soutěží.

Hygiena, dezinfekce
Mějte neustále na paměti hygienická opatření, myjte si pravidelně ruce a používejte
dezinfekci rukou.
Veškeré veřejně užívané prostory budou našim personálem pravidelně ošetřovány a bude
prováděna pravidelná dezinfekce toalet, klik, stolů, výdejních okének atp.

Ostatní aktivity
Vedle lyžování nabízíme i další vyžití jako jsou sáňkařské louky a běžecké kolečko. Tyto
aktivity jsou po širým nebem na čerstvém vzduchu a platí zde obecně známá doporučení a
nařízení.

Všeobecné pokyny
Nenechávejte nikde ležet roušky nebo kapesníky! Použité roušky a kapesníky odhazujte do
směsného odpadu, nejlépe v igelitovém sáčku.
V případě, že jste na roušku zapomněli, jsou jednorázové ústenky k zakoupení v pokladně
lyžařského vleku.
Dodržujte prosím všeobecná nařízení a doporučení a řiďte se pokyny našeho personálu.
Ukažte prosím soudržnost a chraňte tak vaše zdraví i zdraví všech ostatních.

V případě případného výskytu symptomů onemocnění COVID 19 informujte neprodleně
hygienickou stanici a zdržte se osobního kontaktu s jinými návštěvníky nebo personálem.
Dbejte pokynů pracovníků KHS Liberec.
Nejbližší testovací centrum pro samoplátce poskytuje KN Liberec.
V případě pozitivního výsledku nevracejte bezkontaktní kartu osobně. Proveďte její
dezinfekci, vložte do obálky a spolu s výsledkem testu zašlete na adresu areálu společně
s číslem účtu pro vrácení zálohy, případně jízdného. Obálku viditelně označte symbolem
kříže (jako zde vlevo vedle textu).

Následující COVID 19 piktogramy vás budou provázet areálem

Dodržujte rozestupy

Zakrývejte si ústa a nos

Dodržujte hygienu

Buďte ohleduplní

