
 

 

V Brně, 25. 5. 2020 

Informace k opětovnému otevření Centra pro rodinu a sociální péči 

Milí návštěvníci CRSP, 

s radostí si Vás dovolujeme informovat, že od pondělí 1. 6. 2020 postupně opět zahajujeme většinu našich 
programů a služeb a těšíme se na Vás v našich prostorách na Biskupské 7.  

Děláme vše pro to, abyste se u nás cítili dobře a bezpečně, a proto jsme naplánovali opatření, která by 
měla přispět k ochraně zdraví a bezpečnosti nás všech.   

Konečné stanovisko, zda se na aktivity dostavíte či nikoliv, je na Vašem zvážení. Budeme plně respektovat 
Vaše postoje a rozhodnutí. Shrnujeme ty nejdůležitější podmínky a prosíme Vás o jejich pozorné přečtení.   

1/ Otevřeno – recepce je otevřena od pondělí do pátku, aktuální provozní doba od 1. 6. 2020 bude 
zveřejněna na webu CRSP. 

2/ Bez příznaků nachlazení, teploty – před zahájením kurzu či jiné aktivity Vás požádáme o stvrzení 
svým podpisem na čestném prohlášení. Pokud pozorujete některý z příznaků, které by mohly 
odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta čichu nebo chuti, jiný 
příznak akutní infekce dýchacích cest), kurzu či jiné aktivity se prosím neúčastněte. 

3/ Hygiena na prvním místě – při vstupu do budovy, při návštěvě či platbě na recepci si prosím 
vydesinfikujte ruce. Desinfekce je umístěna před vstupem na recepci, na každém podlaží a je 
k dispozici všem návštěvníkům.  

4/ Roušky pro všechny – v prostorách CRSP je povinnost mít chráněný nos a ústa, výjimkou jsou děti 
do dvou let. Děkujeme za Vaši ohleduplnost.  

5/ Počet osob v jednom místě a při jedné aktivitě – prosíme Vás o dodržování stanoveného 
bezpečného odstupu a rozestupů mezi účastníky, který je 2 metry. 

 

Vážení návštěvníci, věříme, že výše uvedená opatření nebudete vnímat jako příliš omezující a pevně 
doufáme, že se s Vámi opět potkáme na našich kurzech a aktivitách. 

Děkujeme Vám za pochopení, vstřícnost a trpělivost a vážíme si Vaší přízně. 

Těšíme se brzy na viděnou a na setkávání s Vámi. 

 

 Marcela Ondrůjová 
 ředitelka organizace 


