Hněvotín, dne 9.3.2021

Vážení obchodní partneři ,
v souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 47828/202016/MIN/KAN se budou muset všechny osoby vstupující od pondělí 15.3.2021 do prostor
společnosti WANZL s r.o. prokazovat písemným potvrzením, že v posledních 7 dnech
podstoupili RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti (zaměstnavatele) preventivní test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu pokynutého mu zaměstnavatelem,
není-li v čl. III mimořádného opatření stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. V případě, že
Váš zaměstnanec nebude schopen toto písemně doložit, nebude mu umožněn vstup do firmy.
Potvrzení lze doložit Vašim interním dokumentem, na kterém nesmí chybět datum provedeného
testu, jeho výsledek, razítko a podpis zodpovědné osoby. Alternativně můžete využít „Čestné
prohlášení k výsledku testování na onemocnění covid19“, které naleznete v příloze.
Dále vyžadujeme dodržování mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. j.: Č. j.: MZDR
15757/2020-45/MIN/KAN, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování,
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází
na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než
2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Žádáme Vás o poučení a respektování těchto a všech dalších opatření ze strany Vašich
zaměstnanců pohybujících se v prostorách naší společnosti. Případně informujte o tomto třetí osoby,
pro které jsou tyto informace relevantní (externí řidiči, ..).

Děkujeme ze respektování.

WANZL spol. s r.o.

