Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice
Tel. č.: 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz
IČ: 750 61 074

Z rozhodnutí zřizovatele Pardubického kraje budou od 20. 5. 2020 pracoviště CCV
DS
Pardubice otevřena pro klienty
– účastníky vzdělávacích akcí a služeb v oblasti
kariérového poradenství.
Při návštěvě CCV Pardubice dodržujte, prosím, následující opatření:
I. ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
1. Po příchodu na pracoviště CCV Pardubice si nejprve všichni desinfikují ruce a následně klient –
účastník vzdělávání odevzdá pracovnici na recepci CCV Pardubice či odborným garantům vyplněné
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti zaslané e-mailem případně umístěné na webových stránkách
www.ccvpardubice.cz. Pokud si jej klient nemohl vytisknout, obdrží ho při příchodu.
2. Na pracoviště CCV Pardubice lze vstoupit pouze s rouškou. Klient bude mít k dispozici svoji roušku
po celou dobu účasti na vzdělávací akci, a to včetně náhradní. Průběžně budou všichni účastníci
vzdělávání využívat dezinfekce rukou, které jsou k dispozici.
3. Po celou dobu přítomnosti v prostorách CCV Pardubice dodržujte bezpečnou vzdálenost.
Minimalizujte počet osob na jednom místě.
4. Z důvodů zajištění Vaší ochrany nebude do odvolání na pracovištích CCV Pardubice pro účastníky
akcí k dispozici pitný režim a občerstvení. Doporučujeme účastníkům, aby si na akce přinesli vlastní
pití a občerstvení v množství odpovídající délce trvání akce.
5. Organizace vzdělávacích akcí je zajištěna tak, aby se minimalizoval kontakt účastníků různých
vzdělávacích akcí. Uspořádání učeben odpovídá Usnesení vlády č. 490/2020, tzn. jsou zajištěny
povinné rozestupy lavic a volně přístupná desinfekce.

II. KLIENTI SLUŽEB V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ
1. Dítě bude doprovázet na poradenství pouze 1 zákonný zástupce, ostatní osoby musí zůstat mimo
prostory CCV Pardubice.
2. Zákonný zástupce bude čekat na dítě v prostorách určených odborným pracovníkem a to tak, aby se
minimalizoval kontakt s ostatními klienty. Hromadné setkávání klientů v prostorách CCV Pardubice
není přípustné.
3. Po příchodu na pracoviště CCV Pardubice si nejprve všichni desinfikují ruce a následně zákonný
zástupce, popř. zletilý klient odevzdá pracovnici na recepci CCV Pardubice či odborným
pracovníkům vyplněné Čestné prohlášení o bezinfekčnosti zaslané e-mailem případně umístěné na
webových stránkách www.ccvpardubice.cz. Pokud si jej klient nemohl vytisknout, obdrží ho při
příchodu. Někteří klienti včetně dětí podstoupí měření teploty.
4. Na pracoviště CCV Pardubice lze vstoupit pouze s rouškou. Dítě bude mít k dispozici svoji roušku
po celou dobu poradenství, a to včetně náhradní. Průběžně budou všichni klienti a jejich doprovod
využívat dezinfekce rukou, které jsou k dispozici.
5. Klienti jsou objednáváni v různých časových intervalech tak, aby se minimalizoval jejich kontakt.
Pro komunikaci s CCV Pardubice upřednostňujte kontakt telefonicky a emailem:
E-mail: info@ccvpardubice.cz
Telefon pracoviště Pardubice: 466 536 530
Telefon pracoviště Ústí nad Orlicí: 465 529 669
Děkujeme za pochopení
V Pardubicích 11. 5. 2020

Mgr. Monika Jirásková
Ředitelka CCV Pardubice

