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1.

Návrh jednotlivých etap rozvolňování provozů solárií v rámci druhé vlny
pandemie SARS-CoV-2 na podzim 2020

S plným respektem k aktuálním opatřením v souvislosti s prudkým nárůstem
pozitivních případů SARS-CoV-2 a snaze Vlády ČR minimalizovat ekonomické
dopady restrikcí pro zasažené oblasti podnikání; s přihlédnutím ke zkušenostem
s otevřením provozů solárií a solárních studií v jednotlivých vlnách
rozvolňování v období března až května 2020; s důrazem na skutečnost, že při
jednotlivých vlnách rozvolňování provozů při první vlně pandemie nedošlo
k žádnému označení žádného solária jako ohniska nákazy; a faktem, že solária
jsou zdrojem vitamínu D, tímto Česká asociace zdravého opalování navrhuje
následující podmínky jednotlivých etap rozvolňování proti pandemických
opatření v provozu solárií:
I.

Etapa rozvolňování – maximální zamezení přenosu kapénkové infekce
– výrazné omezení provozu a kvality služby:
-

-

omezení maximální kapacity provozovny solária počtem 1 osoba na
10 m2 společných prostor
ochrana úst a nosu ochrannými pomůckami všech osob v prostoru
provozovny solária s výjimkou osob, které se opalují
povinný rozestup minimálně 2 m ve společném prostoru, recepce
(neplatí pro procházející)
v kabince solária je vždy jen jedna osoba
povinná dezinfekce všech částí solária a ploch, kterých se klienti
dotýkají před, při a po opalování
zákaz fyzické interakce (dotyku) mezi osobami (klient-klient, recepceklient)
povinný časový odstup mezi jednotlivými klienty daného solária na
úklid, větrání a dezinfekci prostoru solária (nejméně 10 minut)
prodej pouze balených nápojů nebo kávy či potravinových doplňků do
jednorázových kelímků, omezení konzumace v prostoru recepce (s
cílem zabránit shlukování osob)
COVID pointy s dostatečným množstvím dezinfekce v prostoru
provozovny solária (vstup, recepce) - dezinfekce je k dispozici i u
každého solária
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II.

povinný pravidelný úklid a větrání všech prostor provozovny solária
(možné upřesnit minimálním časovým intervalem)
povinná pravidelná dezinfekce povrchů (podlahy, WC)

Etapa rozvolňování – výrazné omezení přenosu kapénkové infekce,
ale menší ovlivnění provozů solárních studií:
-

-

III.

ochrana úst a nosu ochrannými pomůckami všech osob v prostoru
provozovny solária s výjimkou osob, které se opalují
v kabince solária je vždy jen jedna osoba
povinná dezinfekce všech částí solária a ploch, kterých se klienti
dotýkají před, při a po opalování
povinný rozestup minimálně 2 m ve společném prostoru – recepce
(neplatí pro procházející)
povinný časový odstup mezi jednotlivými klienty daného solária na
úklid, větrání a dezinfekci prostoru (nejméně 10 minut)
COVID pointy s dostatečným množstvím dezinfekce v prostoru
provozovny solária (vstup, recepce) - dezinfekce je k dispozici i u
každého solária
povinný pravidelný úklid a větrání všech prostor provozovny solária
(možné upřesnit minimálním časovým intervalem)
povinná pravidelná dezinfekce povrchů (podlahy, WC)

Etapa rozvolňování – dlouhodobě udržitelný stav s vysokou mírou
hygieny a dezinfekce, ale minimálním omezením provozu solária:
-

v kabince solária je vždy jen jedna osoba
solárium včetně ploch, kterých se zákazníci dotýkají, je po každém
použití vydezinfikováno
COVID pointy s dostatečným množstvím dezinfekce v prostoru
provozovny solária (vstup, recepce) – dezinfekce je k dispozici i u
každého solária
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-

doporučení individuálních úprav pravidel nad rámec povinných
opatření vzhledem ke specifikaci prostor, kde dochází k většímu
shlukování osob – např. recepce, čekárna pokud je součástí
provozovny
doporučovaný rozestup 2 m mezi osobami ve společném prostoru –
recepce (neplatí pro procházející)
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