PREVENTIVNÍ A PROVOZNÍ OPATŘENÍ
SOUVISEJÍCÍ S NÁKAZOU COVID-19
Parku Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice
V SOUVISLOSTI S OTEVŘENÍM PARKU BUDOU PROVEDENA PREVENTIVNÍ
A PROVOZNÍ OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁKAZOU COVID-19
Provozovatelem parku Mirakulum (dále též jen „park“)
je společnost MIRAKULUM s.r.o., IČO: 25266454,
se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov.
Opatření před zahájením provozu parku i v jeho průběhu:

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
1. Zaměstnanci směny jsou seznámeni s odpovídajícími hygienickými
postupy.

Uzavření podzemních chodeb, dílniček, prodejna suvenýrů,
zrušeny programy v amﬁteátru.

2. Úklid prostor všech sociálních zařízení bude probíhat za použití
virucidních prostředků, včetně doplnění vybavení související
s preventivními opatřeními.

OŠETŘOVÁNÍ HERNÍCH PRVKŮ

3. Všechna sociální zařízení budou vybavena dezinfekčními prostředky
rukou, stejně jako materiálem na dezinfekci toaletních mís.

Před zahájením provozu a během dne zaměstnanci parku desinﬁkují
pomocí postřikovačů plochy vhodným desinfekčním prostředkem
s virucidním účinkem, s kterými mohou návštěvníci přijít do kontaktu
Veškerý personál je pravidelně při příchodu na pracoviště testován
antigenními testy ve vyhrazeném prostoru. Testy budou prováděny
2 týdně za přítomnosti pověřené osoby, která povede o tomto
testování písemnou evidenci.
Veškerý personál je vybaven respirátory FFP2 a rukavicemi pro
bezpečné vykonávání náplně práce.
Veškerý personál je povinen se řídit hygienickými předpisy pracoviště.
Veškerý personál je proškolen v hygienicko-epidemiologických
opatřeních v souladu s platnými opatřeními a nařízeními Vlády ČR či
mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.

VSTUP DO PARKU
Pokladny uzavřené, prodej vstupenek pouze on-line, bez možnosti
jejich zakoupení na místě – v omezeném počtu (maximální počet
návštěvníků je 1 500 (20 % z celkové možné kapacity).

KONTROLA VSTUPENEK
1. Personál je poučen o sledování svého zdravotního stavu. V případě
jakýchkoliv symptomů onemocnění COVID-19 neprodleně
informuje zdravotníka, omezí kontakt s ostatními spolupracovníky
a po konzultaci se zdravotníkem bude vyšetřen v izolačním prostoru
na ošetřovně. V případě potvrzení symptomů bude odeslán
k dalšímu vyšetření do zdravotnického zařízení.
2. Vstupní prostor bude vybaven stojany s dezinfekcí, které průběžně
kontroluje a doplňuje pověřená osoba. Stůl, na kterém návštěvníci
píší svá čísla na pásky pro děti (proti ztrátě), bude průběžně otírán
virucidním prostředkem, zajištěn dostatečný počet psacích potřeb,
které budou průběžně během dne desinﬁkovány.

4. Na sociálních zařízeních budou k dispozici kryté odpadové nádoby
na použité dezinfekční prostředky i materiál (respirátory, rukavice
apod.), opatřené vloženým plastovým sáčkem do košů, ve kterém
bude odpad bez další manipulace předáván k likvidaci.
5. Během provozu bude probíhat průběžná kontrola a doplňování
chybějícího materiálu, a toto bude kontrolováno v pravidelných
intervalech vedením parku oproti podpisu na listinu, která bude
umístěna na jednotlivých WC zařízeních.
6. Ostraha parku bude během noční směny provádět desinfekci
ozonem (se zápisem, který denně stvrdí podpisem vedení parku).

GASTROZAŘÍZENÍ
1. Na všech gastrozařízeních jsou instalovány zástěny pro omezení
přímého kontaktu mezi obsluhou a návštěvníky. Zástěny budou
v pravidelných intervalech čištěny virucidními prostředky jak ze
strany zákazníka, tak i ze strany personálu se zápisem do určeného
sešitu.
2. V pravidelných intervalech úklid prostor gastroprovozu včetně
sociálního zázemí virucidními prostředky se zápisem do určeného
sešitu. Frekvence bude stanovena vedoucím směny dle aktuální
situace.
3. V gastrozónách budou umístěny stojany/dávkovače s dezinfekčními
prostředky, které budou průběžně kontrolovány a doplňovány.
4. Personál každého gastrozařízení bude organizovat provoz na úrovni
počtu čekajících zákazníků, výdeje i odnosu občerstvení tak, aby byly
dodrženy 2-metrové odstupy.
Veškeré zóny k sezení stravujících se návštěvníků jsou koncipovány
tak, aby byly dodrženy 2-metrové odstupy. Tento režim bude
organizován informačními tabulemi i obsluhujícím personálem.
Uvedený postup splňuje aktuální doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR.

3. Vozíky budou pravidelně ošetřovány desinfekčním prostředkem
s virucidním účinkem, se zápisem do sešitu k tomuto účelu
určenému.
4. Personální zázemí bude pravidelně ošetřováno desinfekčním
prostředkem s virucidním účinkem se zápisem do sešitu k tomuto
účelu určenému.

PREVENTIVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD BYL SCHVÁLEN
KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

V platnosti od 17. 4. 2021

DOPLNĚK NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU
PARKU MIRAKULUM – PREVENTIVNÍ
A PROVOZNÍ OPATŘENÍ NÁKAZY
SOUVISEJÍCÍ S COVID-19
Parku Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice
NÁVŠTĚVNÍCI PARKU MIRAKULUM VSTUPEM DO AREÁLU PARKU SOUHLASÍ S NÁSLEDUJÍCÍMI
OPATŘENÍMI, JIMIŽ JSOU POVINNI SE ŘÍDIT I PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY PARKU.
UZAVŘENÍ PRODEJNY SUVENÝRŮ, DÍLNIČEK, VODNÍHO SVĚTA,
PODZEMNÍCH CHODEB, ZRUŠENY PROGRAMY V AMFITEÁTRU.
1. Provozovatelem parku Mirakulum (dále též jen „park“) je
společnost MIRAKULUM s.r.o., IČ: 25266454, se sídlem
Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov.

VSTUPENKY DO PARKU
LZE ZAKOUPIT
POUZE ON-LINE
www.mirakulum.cz/evstupenky
Všem osobám se s účinností ode 1. března 2021 od 00:00 hod.
do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
splňující 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 splňující 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 (např. hotelový pokoj),
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.
ZÁKAZ SE NEVZTAHUJE NA:
• děti do dvou let věku
• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra,
a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují
dodržování tohoto zákazu.

• Návštěvníci jsou povinni dodržovat mezi sebou minimální vzdálenost
2 m (pokud se nejedná o členy jedné domácnosti /rodiny), míst
určených k výdeji a konzumaci jídla (odstupy při sezení u stolů), stejně
jako na samotných atrakcích nebo pobytových loukách.
• Každý návštěvník je povinen po použití toalet a před jídlem umýt si ruce
a použít desinfekční prostředky. Všechna sociální zařízení v parku jsou
vybavena teplou vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky.
• V parku je stacionárně přítomná zdravotnická služba; je soustavně
k dispozici na tel. čísle: 734 255 023.
• V případě, že pracovník zdravotní služby zjistí u návštěvníka
diagnostikovaný COVID 19 (eRouška), eventuálně návštěvník bude
vykazovat symptomy tohoto onemocnění, vyhrazuje si park možnost
toho návštěvníka umístit do izolace (místnost vedle ošetřovny) a vykázat
ho z parku.
• Dospělí / plnoletí návštěvníci nesou plnou zodpovědnost za svůj dětský
/ neplnoletý doprovod ve smyslu plnění shora uvedených povinností.
Jejich opakované porušení může vést k vykázání z areálu bez nároku
na vrácení vstupného.
• Z důvodů mimořádných opatření si vedení parku vyhrazuje právo
na uzavření prostor se zvýšeným rizikem možnosti nákazy – aktuální
informace na www.mirakulum.cz
INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY:
• Veškerý personál je pravidelně ještě před příchodem na pracoviště testován antigenními testy v četnosti dvakrát týdně.
• Úklid všech sociálních zařízení je prováděn denně se zvýšenou frekvencí,
jsou používány dezinfekční prostředky s virucidním účinkem
• V pravidelných intervalech probíhá dezinfekce ozónem v prostorech
všech sociálních zařízení
• Před zahájením provozu zaměstnanci parku desinﬁkují pomocí
postřikovačů plochy, s kterými mohou návštěvníci přijít do kontaktu
• Denně probíhá dezinfekce všech prostor a gastro/zařízení, která slouží
návštěvníkům
• Doporučujeme návštěvníkům, aby upřednostnili platby kartou

V platnosti od 17. 4. 2021

• Zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace
potravin a pokrmů.

DOPLNĚK NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU PARKU MIRAKULUM – PREVENTIVNÍ
A PROVOZNÍ OPATŘENÍ NÁKAZY SOUVISEJÍCÍ S COVID-19 BYL SCHVÁLEN
KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE.

