
NÁŠ ZÁVAZEK
AV MEDIA EVENTS a mnoho dalších společností v eventovém průmyslu prošly několika náročnými 
měsíci. Svět se změnil a eventový trh se musí adaptovat. V rámci protokolu AV MEDIA EVENTS jsme 
sepsali soupis bezpečnostních pravidlech uvnitř naší společnosti před akcí a během akce. Obsahu-
je také doporučení, kterými by se měli řídit klienti.

Zdraví našich zaměstnanců bylo vždy pro AV MEDIA EVENTS hlavní prioritou. V dnešní době jsme 
navíc přijali dodatečná opatření, abychom zajistili zdraví a bezpečí pro všechny naše zaměstnance
i zákazníky. Na základě doporučení lokálních a globálních zdravotnických institucí včetně Světové 
zdravotnické organizace, Centra pro kontrolu a prevenci nemocí a českého Ministerstva zdravotnic-
tví, jsme sestavili základní předpisy a vytvořili vzdělávací program. 

Aby byla zajištěna co nejvyšší možná úroveň bezpečnosti, všichni zaměstnanci AV MEDIA EVENTS 
jsou proškoleni a informováni o tom, jak se nejlépe a bezpečně chovat především během probíha-
jících akcí, v rámci naší společnosti, ale i doma.

AV MEDIA EVENTS podporuje iniciativu nocovid.cz, která vznikla pod záštitou České eventové 
asociace. NOCOVID je soubor pravidel společenského chování, která umožňují bezpečné setkávání 
ve společnosti a eliminují rizika šíření covid-19 v nové éře.

Náš závazek vám zaručuje, že AV MEDIA EVENTS bude dodržovat zdravotní a hygienické pos-
tupy, kterými byli zaměstnanci náležitě proškoleni. Tyto postupy zaručují bezpečnost, ať už 
účastníka vaší akce, kterou zajišťujeme, spolupracovníka v eventovém průmyslu či našeho 
klienta. 
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Bezpečnostní opatření jsou zahrnuta do denního režimu 
každého zaměstnance. Ve společnosti jsme jmenovali 
tzv. NOCOVID manažera. Tento manažer zná všechna 
zásadní fakta o onemocnění covid-19
a má přehled o tom, jaká je aktuální situaci v České 
republice. NOCOVID manažer má na starost bezpečný 
chod naší firmy, úzce spolupracuje s vedením firmy na 
zavádění nových interních pravidel pro co největší 
bezpečnost a také dohlíží na to, aby se ve firmě všechna 
interně i vládně nastavená pravidla dodržovala. 

V AV MEDIA EVENTS opakovaně připomínáme svým 
zaměstnancům preventivní opatření proti šíření možné 
nákazy. Zaměstnanci byli seznámeni, jaké jsou příznaky 
covid-19 a s těmito příznaky doporučujeme, aby zůstali 
doma poté, co oznámí tuto skutečnost nadřízenému. 
Pokud je to jen trochu možné, doporučujeme našim 
zaměstnancům pracovat z domova. 

Naši zaměstnanci upřednostňují online setkání místo 
osobních. Jestliže online setkání není možné, doporuču-
jeme udržovat alespoň 2 m vzdálenost mezi účastníky 
na jednání a zamezit podávání rukou. 

V AV MEDIA EVENTS umisťujeme preventivní anti-covid 
pravidla a značení, kde připomínáme
a napomínáme ke správným zdravotním
a hygienickým postupům. Nacházejí se ve všech pros-
torech, kde se vyskytují zaměstnanci nebo klienti. 
K dispozici je jim také několik hygienických stanovišť.  

Je pro nás opravdu důležité, aby naši zaměstnanci 
chodili do čistého a bezpečného pracovního prostředí, 
proto uplatňujeme rozšířené úklidové služby
a politiku trojího čištění. Zaměstnanci si po ukončení 
pracovní doby uklízejí svoje pracovní místo tak, aby 
mohlo být každý večer vydezinfikováno. Dále mají 
všichni naši zaměstnanci povinně nainstalovanou aplik-
aci E-Rouška ve svých mobilních zařízeních, abychom 
pomohli při objevení nákazy u potenciálně nemocných.

Standardní bezpečnostní pravidla týmu
AV MEDIA EVENTS během pandemie COVID-19

UVNITŘ
SPOLEČNOSTI



S klientem již při designu akce diskutujeme aktuální situaci, vyhodnotíme rizika a doporučíme, 
jak je eliminovat. Vše hodnotíme na klíč dané akci, od možností místa konání akce až po počet 
a složení účastníků. 

V prvé řadě se řídíme aktuálně stanovenými nařízeními.

Realizační tým je automaticky vybaven sadou dezinfekčních prostředků (rukavice, dezinfekce, 
dezinfekčními utěrkami a ubrousky). 

Každý pracovník je pak vybaven PPE (prostředky osobní ochrany), která obsahuje rukavice, 
roušky, respirátory FFP2, ochranný štít a dezinfekci jak na ruce, tak na povrchy.

Pravidelně a důkladně si myjeme ruce a využíváme dezinfekci

High touch techniku (technika s kterou přichází do styku více účastníků nebo techniků, např. 
klávesnice, myš, clicker, mikrofon, dotykový monitor, nářadí apod.) pravidelně dezinfikujeme 
před, po i během akce. 

Přestávky trávíme individuálně, pokud možno na čerstvém vzduchu. Na akcích dodržujeme 
minimální odstup 2 m při sezení v režii. Pokud není možné toto zajistit, je povinnost nosit roušku 
(pokud tak již není automaticky dáno vládním nařízením).

Minimalizujeme kontakt hosta a obsluhy a optimalizujeme množství a pohyb personálu.

Po použití služebního vozidla je nutné všechny plochy v kabině řádně vydesinfikovat.

V případě potvrzené nákazy či přímého kontaktu s nakaženou osobou zaměstnanec
bezodkladně svého nadřízeného a HR. Vedoucí akce má na každou akci v tomto případě 
zajištěny náhradní pracovníky.

NA ZAKÁZKÁCH



KRIZOVÝ PLÁN Sestavíme s vámi Krizový plán, který obsahuje postupy, jak se zachovat, pokud se mezi hosty 
během akce vyskytne někdo s příznaky covid-19.

SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ Připravte časové sloty pro účastníky, aby se u registrací netvořily skupiny.
Načasujte jak příchod účastníků k registraci, tak i coffee break a případné občerstvení.

NOCOVID MANAŽER Nevíte si rady při sestavovaní Krizového plánu a s požadavky WHO a MZČR? Nabídneme 
vám našeho interního NOCOVID manažera, který pomůže nastavit bezpečnostní a hygienická pravidla
a během akce dohlédne na jejich dodržení.

NÁRAMKY Rozdělte účastníky do sekcí, které se nebudou vzájemně potkávat. 

TERMOKAMERY nebo INFRAKAMERY Ověřte ještě před akcí, že nikdo nemá zvýšenou teplotu díky instalaci 
termokamer či infrakamer.

DEZINFEKCE RUKOU Umožněte účastníkům pravidelně si dezinfikovat ruce! AV MEDIA EVENTS dodá dezinfek-
ci rukou, která bude rozmístěna na několika místech.

E-ROUŠKA Využijte možnosti trasování pomocí aplikace E-ROUŠKA. Tato aplikace pomáhá v případě 
nakaženého účastníka trasovat a kontaktovat ty účastníky, kteří přišli v předchozích dnech do kontaktu
s nakaženým.

SYSTÉM OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Z důvodu snížení kontaktu s frekventovaně používanými plochami naplánujte
při přípravě akce systém otevřených dveří, aby se jich účastníci co nejméně dotýkali. 

DOPORUČENÍ KLIENTŮM
A POŽADAVKY
AV MEDIA EVENTS
Naše doporučení vychází z metodiky WHO, MZČR
a nařízení příslušných orgánů. Se všemi doporučeními
a požadavky vám rádi pomůžeme. 



Odkazy, kde můžete čerpat informace o aktuálních situaci: 

mzcr.cz
nocovid.cz
covidpass.cz

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Pravidelné přestávky
Možnost přístupu čerstvého vzduchu v případě sálových konferencí a kongresů min 1x za 2 hodiny
Možnost i čas pravidelně dezinfikovat prostor režie
Možnost i čas pravidelně dezinfikovat sdílenou techniku (mikrofony, clickery, apod)
Povolení mít viditelně dezinfekci a nápoje v režii (i pro příchozí – produkce, klienti)
Při návrhu režie zajistit rozestupy jednotlivých obsluhujících techniků min 2 metry, v opačném případě 
nutnost domluvy o nošení roušek či jiné ochrany úst

Sjednejte si schůzku s vaším obchodním zástupcem
AV MEDIA EVENTS. Rádi s vámi jednotlivé kroky probereme

a společně najdeme řešení na míru vaší akci.

OD KLIENTŮ NA ZAKÁZKÁCH POŽADUJEME
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