SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ SESKOKŮ
V PODMÍNKÁCH OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE KORONAVIREM COVID 19

1. Všeobecné podmínky :
1.1. Směrnice je platná po dobu, kdy stát nařídí či doporučí provádět opatření ke snížení rizika
nakažení koranavirem Covid 19.
1.2. Směrnice je platná pro provádění seskoků na letišti Příbram Dlouhá Lhota.
1.3. Za dodržování níže stanovených opatření odpovídá řídící seskoků s tím, že společnost Sky
Centrum Příbram s.r.o. je povinna vytvořit patřičné materiální zabezpečení, jako
dostatečné množství dezinfekčních prostředků a ochranných pomůcek.
1.4. Tato Směrnice obsahující opatření v boji s koronavirem při provádění seskoků musí být
zveřejněná a volně dostupná v dostatečném počtu.
2. Opatření - obecná :
2.1. Vede se evidence všech osob zúčastněných na provozu. Kromě evidence parašutistů
v souladu s předpisem V-Para-1 se vede i evidence osob, které tvoří doprovod parašutistů
či tandemových pasažérů a to v případě, že vstoupí do prostoru manifestu či toalet. Do
ostatních prostor doprovod nemá vstup povolen.
2.2. Povolené prostory pro pohyb :


peronál : venkovní veřejný prostor, manifest, balírna, šatna, místnost č.18, toalety



parašutisté: venkovní veřejný prostor, manifest, balírna, toalety



tandemoví pasažéři : venkovní veřejný prostor, manifest, místnost pro přípravu,
toalety



doprovod : venkovní veřejný prostor, na vyžádání manifest a toalety

2.3. Parašutisté stejně jako i ostatní osoby přítomné na provozu svým podpisem potvrdí, že
v posledních 3 týdnech nebyli v karanténě, nepohybovali se v přítomnosti osob pozitivně
testovaných na koronavirus, cítí se zdraví a nepozorují na sobě jakékoli symptomy nákazy
koronavirem a zároveň se zavazují dodržovat veškerá opatření DZ omezující možnost
nákazy a v případě, že budou do 14 dnů po návštěvě Sky Centra pozitivně testování na
koronavirus, zavazují se tuto skutečnost neprodleně oznámit na zákaznickou linku
724 002 001.
2.4. Prohlášení parašutistů uvedené v bodě 2.3. bude součástí Knihy seskoků, respektive
seznamu účastníků provozu – viz Příloha 1 (vzor).
2.5. Formulář viz Příloha 2 (vzor) Prohlášení doprovodu (v případě vyžádaného vstupu do
manifestu či do prostoru toalet) obsahuje datum, hodinu, jméno a příjmení, bydliště,
telefonní kontakt a podpis. Formulář vede pracovník manifestu, ukládá se do zvláštního
šanonu, Sky Centrum zabezpečí uložení a manipulaci s uvedenými daty v souladu
s pravidly GDPR a zároveň je povinno po ukončení opatření v souvislosti s nákazou
Covid 19 tyto data řádně skartovat a o tomto učinit zápis.

2.6. Provozovatel seskoků zabezpečí, že všichni zúčastnění na provozu budou seznámeni
s vydanými opatřeními.

3. Opatření - prostory :
3.1. Manifest





Dezinfekční prostředky umístit při vstupu. Dezinfekce musí zahrnovat jednak
dezinfekční prostředek ve spreji pro dezinfekci ploch a jednak dezinfekci na ruce
Provozovatel seskoků zabezpečí umístění dezinfekčních prostředků při vstupu.
Dezinfekční prostředky zahrnují prostředky ve spreji pro dezinfekci ploch a
parašutistického vybavení a dezinfekci na ruce pro personál a klienty Skycentra.
Personál manifestu musí být vybaven ochrannými prostředky, tj. minimálně rouškami
a rukavicemi.
Provozovatel seskoků zabezpečí doporučené rozestupy návštěvníků.

3.2. Balírna



Provozovatel seskoků umožní přístup na balírnu pouze personálu a registrovaným
parašutistům.
Provozovatel seskoků zabezpečí umístění dezinfekčních prostředků při vstupu.

3.3. Šatna
 Provozovatel seskoků umožní přístup pouze personálu, v prostoru šatny mohou být
přítomny zároveň max. 2 osoby.
3.4. Toalety





Provozovatel seskoků vyčlení toalety v 1. patře výhradně pro personál
Návštěvníci Sky Centra (tandemoví klienti, doprovod, sportovní parašutisté) mohou
využít toalety umístěné v přízemí. Vchod na toalety bude zpřístupněn výhradně ze
zadní části budovy (vchod z parkoviště).
Zabezpečit 2x denně dezinfekci toalet, na toalety umístit dezinfekční prostředky a
zabezpečit jejich průběžné doplňování

4. Opatření - letadla :
4.1. Před zahájením provozu se provede dezinfekce vnitřních prostor letadla a venkovních
částí pro parašutisty. Za toto odpovídá ŘS, provádí pracovník manifestu či pověřená
osoba.
4.2. Provozovatel seskoků vybaví výsadkové
jednorázovými rukavicemi a dezinfekcí.

letadlo

ochrannými

pomůckami,

tj.

4.3. Posádka letadla musí být vybavena rouškami a rukavicemi. Pokud před vzletem provedou
dezinfekci kokpitu přípravkem, kterým je letadlo vybaveno, nemusí rukavice použít.
Dezinfekci je nutné rovněž provést po každém sejmutí rukavic. Pokud má posádka vlastní
sluchátka, zabezpečí si jejich dezinfekci. Pokud se použijí sluchátka, kterými je vybaveno
letadlo, před každou výměnou posádky se sluchátka vydezinfikují a vybaví se novými
látkovými náušníky

4.4. Posádka letadla nastupuje jako první s dostatečným odstupem od parašutistů a
tandemových klientů.
5. Opatření - parašutisté :
5.1. Sportovní parašutisté na zemi musí být vybaveni rouškou, v letadle pak navíc rukavicemi.
Parašutisté, kteří nejsou vybavení fullface přilbou, mohou absolvovat seskok se sundanou
rouškou (odkládá se ve dveřích těsně před výskokem) s tím, že ihned po přistání si ji opět
nasadí. Rukavice se před každým seskokem dezinfikují.
5.2. Tandempiloti na zemi musí být vybavení rouškou, v letadle a během seskoku mít fullface
přilbu s uzavřeným štítem nebo roušku pod fullface helmou a rukavice. Po přistání si
ponechají uzavřenou fullface helmu nebo si musí nasadit roušku. Rukavice a helma se
před každým seskokem dezinfikují.
5.3. Kameramani na zemi musí být vybaveni rouškou, v letadle a během seskoku navíc
rukavicemi. Absolvovat seskok můžou se sundanou rouškou (odkládá se ve dveřích těsně
před výskokem) s tím, že ihned po přistání si ji opět nasadí. Rukavice a helma se před
každým seskokem dezinfikují.
6. Opatření – tandemoví pasažéři a doprovod :
6.1. Tandemoví pasažéři se smí pohybovat ve venkovním veřejném prostoru, v manifestu a
smí použít toalety v přízemí. Přístup k toaletám je zabezpečen výhradně vchodem od
parkoviště (dveře s nápisem CAVOK 01) obejitím budovy zvenku kolem restaurace.
6.2. Tandemoví pasažéři svým podpisem na 2.straně Přihlášky potvrdí, že v posledních 3
týdnech nebyli v karanténě, nepohybovali se v přítomnosti osob pozitivně testovaných na
koronavirus, cítí se zdraví a nepozorují na sobě jakékoli symptomy nákazy koronavirem a
zároveň se zavazují dodržovat veškerá opatření DZ omezující možnost nákazy a
v případě, že budou do 14 dnů po návštěvě Sky Centra pozitivně testování na koronavirus,
zavazují se tuto skutečnost neprodleně oznámit na zákaznickou linku 724 002 001.
6.3. Tandemoví pasažéři absolvují seskok ve vlastním oblečení (kombinézy se neposkytují).
Po celou dobu na zemi jsou povinni mít roušku, v letadle během stoupání roušku a
rukavice. Tandemový seskok mohou absolvovat bez roušky, kterou lze sundat ve dveřích
před výskokem. Po přistání si roušku opětovně nasadí.
6.4. Provozovatel seskoků zabezpečí dezinfekci ochranných brýlí po každém seskoku. U
ostatních parašutistů se dezinfikuje po každém seskoku přilba a rukavice (pokud
nepoužívá jednorázové.
6.5. Doprovod se smí pohybovat ve venkovním veřejném prostoru, do budovy nevstupuje
s výjimkou vstupu na toalety dveřmi od parkoviště (dveře s nápisem CAVOK 01)
obejitím budovy zvenku kolem restaurace.
6.6. Vstup do prostoru manifestu (přijímací kancelář) si doprovod tandemových klientů může
vyžádat u pracovníka manifestu, v tomto případě však musí vyplnit formulář Prohlášení
doprovodu (obsahuje datum, hodinu, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní
kontakt a podpis).
6.7. Provozovatel seskoků cestou mailu den předem informuje tandemové pasažéry o přijatých
pravidlech a opatřeních

Příloha č. 1
Účastníci parašutistického provozu
Skydivers of the day

kategorie C, D
licence C, D

Dne:
Date:

Účastník parašutistického provozu svým podpisem stvrzuje následující:
1.

2.
3.
4.
5.

seznámil se s pravidly parašutistického provozu na letišti Příbram Dlouhá Lhota
seznámil se s rozkazem ŘS pro tento provoz
cítí se zdráv a schopen provádět seskoky
není pod vlivem alkoholu ani žádných omamných či psychotropních látek
on osobně i veškeré vybavení, které při provozu použije, splňuje požadavky způsobilosti k seskokům podle
platných směrnic

* Výrobní číslo padáku povinně vypište v případě, že padák nemáte zapsaný v rámci roční registrace v naší databázi
pod svým jménem!
Potvrzuji tímto, že v posledních 3 týdnech jsem nebyl(a) v karanténě či v cizině, nepohyboval(a) jsem se
v přítomnosti osob pozitivně testovaných na koronavirus, cítím se zdráv(a), nemám zvýšenou teplotu,
nepozoruji na sobě jakékoli symptomy nákazy koronavirem a zároveň se zavazujíi dodržovat veškerá opatření
DZ omezující možnost nákazy.
Dále potvrzují povinnost, že v případě pozitivního testu na koronavirus do 14 dnů po návštěvě Skycentra tuto
skutečnost oznámím telefonicky nebo cestou SMS na zákaznickou linku 724 002 001.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jméno a příjmení

Kat.

Name and surname

License

Počet
Seskoků
No. of
jumps total

Hlavní padák 1
výrobní číslo*
Main canopy 1

Hlavní padák 2
výrobní číslo *
Main canopy 2

Podpis
parašutisty
Signature

Příloha č.2
PROHLÁŠENÍ DOPROVODU NA DEN :
Potvrzuji tímto, že v posledních 3 týdnech jsem nebyl(a) v karanténě či v cizině, nepohyboval(a) jsem se
v přítomnosti osob pozitivně testovaných na koronavirus, cítím se zdráv(a), nemám zvýšenou teplotu,
nepozoruji na sobě jakékoli symptomy nákazy koronavirem a zároveň se zavazujíi dodržovat veškerá opatření
DZ omezující možnost nákazy.
Dále potvrzují povinnost, že v případě pozitivního testu na koronavirus do 14 dnů po návštěvě Skycentra tuto
skutečnost oznámím telefonicky nebo cestou SMS na zákaznickou linku 724 002 001.

Hodina

Jméno, příjmení

Bydliště

Telefon

Podpis

