Vážení členové družstva, vážené dámy a pánové!
Vzhledem k situaci ohledně koronavirové krize v ČR, musí i naše družstvo přijmout opatření,abychom zabránili šíření a přenosu
viru Covid-19, při jednání naší členské schůze.
Vzhledem k tomu, že převážná většina našich členů se nachází v nejohroženější skupině seniorů nad 65 let, kteří by měli důsledně
dbát, aby nepřišli do styku s virem Covid-19, bylo by namístě,abyste důkladně zvážili, jestli bude Vaše osobní účast na schůzi nutná.
Pokud se budete chtít schůze osobně zůčastnit, budeme muset vzhledem k Vaší bezpečnosti, i bezpečnosti naší, vyžadovat od
každého z vás, negativní test na koronavirus Covid-19 , potvrzení o prodělání nemoci Covid19, nebo doložení certifikátu o
očkování.
Dle nařízení MZČR /platí od 31.5.2021/, je pro zasedání členské schůze , představenstva a orgánů právnických osob,
kterého se zúčastní více než 10 osob, potřeba dodržet tyto podmínky:
1.

PCR test ne starší než 7 dní – doložit potvrzení ze zdravotnického zařízeníPOC test/antigenní/ ne
starší než 72 hod. - doložit potvrzení ze zdravot. zařízení
2. Doklad o laboratorním potvrzení prodělání nemoci Covid 19,před méně než
180 dny/od 1.pozitivního POC nebo PCR testu/
3. Osoba, která byla očkována proti onemocnění Covid 19 doloží certifikátem že:
a/ od aplikace 1.dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2.dávka
b/ od aplikace 1.dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 2.dávka ,nebo
c/ od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.
d/ osoba na místě podstoupí prevent.antigenní test ,který je určen pro sebetestování,s negativním
výsledkem
e/ dodá čestné prohlášení nebo potvrzení od zaměstnavatele o absolvování testu na COVID 19
před méně než 72 hod. s negativním výsledkem.

Současně Vás upozorňujeme, že podmínky pro účast na členských schůzích a valných hromadách se můžou ještě do doby
konání členské schůze měnit, jelikož se mění i nařízení vlády a MZCR.
Chceme Vás upozornit, že v červnu 2021 můžete podstoupit 4 antigenní testy a dva PCR testy zdarma, a to bez lékařského
předpisu.
Po předložení negativního testu na Covid-19 , nebo předložení národního certifikátu o očkování,nebo potvrzení o prodělání
nemoci Covid 19 při prezenci, Vám bude změřena teplota, která nesmí být vyšší než 37 stupňů Celsia, dále bude nutné, abyste
si zakryli nos a ústa rouškou.
Při vstupu do místnosti konání schůze budou zajištěny odstupy 2 metry a desinfekce rukou.Účastníci schůze budou sedět ob židli.
Pokud se v zájmu své bezpečnosti rozhodnete schůze osobně nezúčastnit, vyplňte nám přiloženou Plnou moc a vraťte
nám ji co nejdříve zpět. Pokud se přece jen chcete schůze zúčastnit, žádáme Vás o důkladné zvážení svého zdravotního stavu.
Vzhledem k tomu, že se blíží nejdůležitější část naší práce a to sklizeň plodin, byli bychom neradi, kdyby se stalo to, že se
nakazí koronavirem i členové, kteří jsou u nás v pracovním procesu .
Pro ty, co nám zašlou Plnou moc, máme připravené kalendáře na rok 2022, které Vám ihned po schůzi zašleme, později i Zprávu z
členské schůze,tak jako každý rok.V případě Vašich dotazů nám volejte na tel.: 731 442 900, 731 442 901.
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