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COVID-19
ZOO OLOMOUC PŘEŠLA NA NOUZOVÝ PROVOZ
Vývoj epidemiologické situace v republice příznivý není, na bedně stojíme v počtu nakažených v Evropě i ve
světě. O zvířata je však nutné pečovat stále. Aby v zahradě setrval co nejdéle co nejvyšší počet zdravých
pracovníků, zasedalo dnes ráno vedení zahrady za účelem přijetí nových opatření a změně provozu jednotlivých
úseků. „Ano, přešli jsme na nouzový provoz. Uzavření zahrady v tomto období posílá zaměstnance určitých úseků
(provozovny gastra, pokladny) domů. Ostatním jsme změnili režim tak, aby zde setrvávalo co nejméně lidí, kteří
se budou vzájemně potkávat. Zaměstnanci se tudíž budou střídat ve směnách či dnech s tím, že některé dny
zůstanou pouze doma. Toto nařízení se týká návštěvnického servisu včetně úklidu, zahradnického úseku, oddělení
účtárny, údržby, dopravy, marketingu, skladu. Nejméně zastupitelný je chovatelský úsek. V něm se vytvoří
pracovní skupiny s tím, že se budou v areálu střídat po 3 a 4 dnech,“ upřesňuje chod zoo ředitel Dr. Ing. Radomír
Habáň.

NAŘÍZENÍ
Všem zaměstnancům je současně uložena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách, případně při
jakémkoliv osobním kontaktu s dalším zaměstnancem i ve venkovních prostorách. Apeluje se na to, aby všichni,
pokud to je možné, upřednostnili k předávání informací písemný styk před osobním. Bylo vydáno nařízení, aby
nedocházelo k setkávání zaměstnanců z jednoho pracoviště mezi druhým, pokud k takovému setkání nevede
provozní, nebo neodkladná záležitost. Obědy budou zaměstnancům vydávány pouze v balené formě tak, aby se
nevyužíval ke stravování prostor jídelny. Rozestupy a dezinfekce jsou samozřejmostí.
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