SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ SESKOKŮ
V PODMÍNKÁCH OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE KORONAVIREM COVID-19
Sky Centrum Příbram s.r.o.

1. Všeobecné podmínky:
1.1. Směrnice je platná po dobu, kdy stát nařídí či doporučí provádět opatření ke snížení rizika nakažení
koronavirem COVID-19.
1.2. Směrnice je platná pro provádění seskoků na letišti Příbram LKPM.
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 - evidence parašutistů
pasažérů v souladu s předpisem V-Para-1.

a tandemových

2.2. Povolené prostory pro pohyb :
๏

personál: venkovní veřejný prostor, manifest, balírna, šatna, strojírna, kuchyňka a toalety v 1. n.p.

๏

parašutisté: venkovní veřejný prostor, manifest, balírna, toalety v přízemí

๏

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

๏

doprovod: venkovní veřejný prostor, na vyžádání manifest a toalety v přízemí

2.3. Parašutisté (sportovci, kameramani, tandem piloti) a ostatní personál společnosti Sky Centra Příbram
s.r.o. předloží a odevzdá při příchodu do zaměstnání kopii:
a)

negativního výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo

b)

prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe-testování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c)

předloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, přičemž onemocnění neproběhlo déle než
90 dní od aktuálního data, nebo

d)

předloží potvrzení o absolvovaném očkování (oběma dávkami, pokud jsou u dané vakcíny
vyžadovány dvě dávky)

2.4. Dokumenty uvedené v bodě 2.3. se budou archivovat a budou součástí Knihy seskoků.
2.5. Tandemoví pasažéři vyplní čestné prohlášení ohledně onemocnění COVID-19, které bude součástí
přihlášky k tandemovému seskoku. Formulář viz Příloha 1 (vzor) Čestné prohlášení. Přihlášky / čestná
prohlášení jsou zpracovávána pracovníky manifestu a ukládají se do zvláštního šanonu. Společnost
Sky Centrum Příbram s.r.o. zabezpečí uložení a manipulaci s uvedenými daty v souladu s pravidly
GDPR.
2.6. Provozovatel seskoků zabezpečí, že všichni zúčastnění na provozu budou seznámeni s vydanými
opatřeními.
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3. Opatření - prostory:
3.1. Manifest
๏

Dezinfekční prostředky: provozovatel seskoků zajistí u vstupu do vnitřních prostor společnosti
Sky Centra Příbram s.r.o. stojan na pěnovou dezinfekci, v prostorách manifestu bude volně k
dispozici dezinfekční prostředek pro dezinfekci rukou a ploch.

๏

Personál manifestu musí být vybaven ochrannými prostředky - respirátory, pokud se bude
pohybovat v prostoru pro veřejnost. K dispozici budou také jednorázové rukavice.

๏

Provozovatel seskoků zabezpečí doporučené rozestupy návštěvníků.

3.2. Balírna
๏

Provozovatel seskoků umožní přístup na balírnu pouze personálu a registrovaným parašutistům.
Ostatním osobám je vstup do tohoto prostoru přísně zakázán.

๏

Provozovatel seskoků zabezpečí na balírně umístění dezinfekčních prostředků pro dezinfekci
rukou a ploch.

3.3. Šatna
๏

Provozovatel seskoků umožní přístup pouze personálu, v prostoru šatny mohou být přítomny
zároveň max. 3 osoby.

3.4. Toalety
๏

Provozovatel seskoků vyčlení toalety v 1. patře výhradně pro personál.

๏

Návštěvníci společnosti Sky Centrum Příbram s.r.o. (tandemoví klienti, doprovod, sportovní
parašutisté) mohou využít toalety umístěné v přízemí budovy.
Provozovatel seskoků zabezpečí 2x denně dezinfekci toalet, na toaletách budou umístěny
dezinfekční prostředky a provozovatel seskoků zabezpečí jejich průběžné doplňování.

๏

4. Opatření - letadlo:
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 letadlo ochrannými pomůckami, tj. jednorázovými rukavicemi
a dezinfekcí.
4.3. Posádka letadla musí být vybavena respirátory.
4.4. Posádka letadla nastupuje jako první s dostatečným odstupem od parašutistů a tandemových klientů.
5. Opatření - parašutisté:
5.1. Sportovní parašutisté na zemi ve vnějších prostorách musí být vybaveni respirátorem nebo udržovat
odstup od ostatních a to minimálně 2m. Do vnitřních veřejných prostor mohou vstupovat pouze s
respirátorem. Do letadla je vstup povolen pouze s respirátorem nebo s přilbou se štítem. Parašutisté,
kteří nejsou vybavení full face přilbou, mohou absolvovat seskok se sundaným respirátorem (odkládá
se ve dveřích letadla těsně před výskokem).
5.2. Tandempiloti na zemi a v letadle musí být vybavení respirátorem nebo přilbou se štítem. Seskok
mohou absolvovat se sundaným respirátorem (odkládá se před upevněním pasažéra).
5.3. Kameramani na zemi musí být vybaveni respirátorem. Do letadla je vstup povolen pouze s
respirátorem nebo s přilbou se štítem. Parašutisté, kteří nejsou vybavení full face přilbou, mohou
absolvovat seskok se sundaným respirátorem (odkládá se ve dveřích letadla těsně před výskokem).
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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.
6.2. Tandemoví pasažéři na druhé straně přihlášky k tandemovému seskoku potvrdí čestné prohlášení
ohledně onemocnění COVID-19. Zároveň se zavazují dodržovat veškerá opatření drop zóny omezující
možnost nákazy.
6.3. Tandemoví pasažéři absolvují seskok v zapůjčené kombinéze. Kombinézy jsou po každém klientovi
dezin kovány ozonem. Do vnitřních prostor je vstup možný pouze s respirátorem. Ve vnějších
prostorách musí být rovněž vybaveni respirátorem nebo udržovat odstup od ostatních a to minimálně
2m. Do letadla nastupují pasažéři s respirátorem, tandemový seskok mohou absolvovat bez
respirátoru, který si sundají před výskokem na pokyn svého tandem pilota.
6.4. Provozovatel seskoků zabezpečí dezinfekci ochranných brýlí po každém seskoku.
6.5. Doprovod se smí pohybovat ve venkovním veřejném prostoru, do budovy pokud možno nevstupuje,
pouze s výjimkou vstupu na toalety a k okénku občerstvení.
6.6. Provozovatel seskoků informuje tandemové pasažéry o přijatých pravidlech a opatřeních, a to
prostřednictvím e-mailu uvedeného při rezervaci 1 až 3 dny před plánovaným datem seskoku.

fi
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Příloha č. 1
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, níže podepsaný/á

jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………..

datum narození:

……………………………………………………………………………..

Prohlašuji, že:
-

není mi známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění,

-

není mi známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a
nebyla na mne z toho důvodu uvalena karanténa,

-

netrpěl jsem v posledních třech týdnech a netrpím zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle,
dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo kloubů.

Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život
ostatních osob, které se účastní parašutistického provozu.
Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

V Drásově (letiště Příbram - LKPM)

dne ………………………..………

podepsán/a ……………….………………
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