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Informace pro Vaši účast na konferenci (hygienický koncept)  

Vážené dámy, vážení pánové, 

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů je jako pořadatel česko-německé 

konference 07.10.2020 v tento odpovědná za dodržování hygienických pravidel.  

Následující informace k realizaci akce mají pomoci nabídnout Vám a nám všem co nejvyšší 

možnou ochranu proti infekci. Zároveň tím realizujeme aktuální zákonné hygienické předpisy dle 

Obecného nařízení k realizaci zákona o ochraně proti infekci  (vydalo Saské ministerstvo 

sociálních věcí 25.08.2020). 
 

Prosíme, dbejte na následující upozornění!  
 

Účast na akci  

Přijeďte prosím na konferenci pouze tehdy, pokud se cítíte zcela zdrávi a není u Vás podezření na 

COVID-19.   

 

Obecná hygiena  

Umyjte resp. dezinfikujte si prosím ruce ihned pro vstoupení do místa konání a také opakovaně v 

průběhu konference. 

Ve vstupní části místa konání resp. v konferenční kanceláři a v sále budou k dispozici dezinfekční 

prostředky.  

Kromě toho budou v odpovědnosti místa konání „Památník Bautzner Straße“ pravidelně 

dezinfikovány všechny prostory, kudy prochází návštěvníci (včetně toalet).  

 

Odstup   

Abychom zachovali během konference minimální odstupy, byl maximální počet účastníků (včetně 

referentů, tlumočníků a organizačního týmu) redukován na 80 osob. 

Prosíme, dodržujte vždy minimální odstup od jiných osob 1,5 m.   

Prosíme, neposouvejte židle v místnosti. Najděte si v konferenčním sále (resp. v seminární 

místnosti) pevné místo k sezení a ponechte si je.  

Prosíme, dbejte na etiketu kašlání a kýchání: Kašlete a kýchejte vždy do ohbí lokte.   

 

Masky  

Prosíme, noste ve všech veřejných prostorách (chodby, předsálí, toalety) a všude tam, kde 

nemohou být dodrženy minimální rozestupy, masky.  

Prosíme, přivezte si svou vlastní masku.  

Během akce si můžete po usednutí masku sejmout.   

 

Technika a materiály 

Používaná technika, jakou jsou mikrofony a prezentéry, budou po každém použití vyčištěny, jak je 

třeba.  

 

Větrání  

Během konference a o přestávkách budou prostory pravidelně větrány.  
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Catering 

Studené nápoje (voda, džusy) Vám budou o přestávkách k dispozici. 

O polední přestávce Vám zajistíme jednotlivě balené menší občerstvení.  

Kromě toho je poskytovatel cateringu povinen dodržovat obecná pravidla zacházení s potravinami. 

Můžete si přivézt i vlastní jídlo a pití k osobní potřebě.  

 

Sledovatelnost  

Prosíme Vás o dobrovolnou registraci účastníků (jméno, telefonní číslo a mailová adresa), abychom 

zajistili úsporný sběr kontaktních údajů odpovídající ochraně dat a v případě potřeby je mohli 

poskytnout příslušnému úřadu. 

Vaše údaje budou po měsíci vymazány. Tato data nebudou použita k jiným účelům.   

 

Kontaktní osoby / odpovědnost 

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů (LaNa) je během konference 

odpovědná za dodržování hygienických pravidel a požadavků na ochranu proti infekci. Kontaktní 

osobou je ředitelka LaNa, Dr. Regina Gellrich. Jako tým Vám rádi zodpovíme Vaše případné 

dotazy.  

 

Upozornění v den konání konference  

Hygienický koncept bude v den konání konference k dispozici v konferenční kanceláři a poprosíme 

Vás, abyste podepsali, že jste jej vzali na vědomí. 

 

 

 

Děkujeme Vám srdečně již předem, že nás během naší konference 07.10.2020 podpoříte při 

dodržování hygienických pravidel a těšíme se na zajímavou sasko-českou výměnu zkušeností s 

Vámi v Drážďanech.    

 

Váš tým Saské zemské kanceláře pro rané vzdělávání v jazycích sousedů  


