Dodatek návštěvního řádu,
který rozšiřuje pravidla chování stanovená v návštěvním řádu v době, kdy
platí nařízení, omezení vlády ČR a příslušných orgánů státní správy

Vážení návštěvníci,
Obchodní centrum Central Jablonec je obchodně společenským střediskem, jehož cílem je poskytnout
Vám možnost pohodlného nákupu a zábavy. Abyste se u nás cítili příjemně a bezpečně, je nutné
dodržovat následující pravidla, která vyplývají z nařízení vlády, příslušných ministerstev a orgánů
státní správy ČR. Níže uvedené body platí pro vnitřní prostory obchodního centra Central Jablonec
a přilehlé venkovní prostory.
a) Všichni návštěvníci Centra musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest (nos, ústa) jako např.
respirátor, rouška, ústenka, šátek apod.
b) Návštěvníci musí dodržovat rozestup min. 2 metrů mezi osobami, kromě osob žijících ve
společné domácnosti.
c) Je zákaz shromažďování osob.
d) Návštěvníci Centra mohou prostory využívat pouze k zajištění nákupu a služeb poskytovaných
jednotlivými obchody Centra.
e) V prostoru Centra je zakázáno se bezdůvodně zdržovat, posedávat nebo polehávat.
f) Prostor sezení u občerstvení je uzavřen a je zakázáno, jakkoliv setrvávat v tomto prostoru.
g) Návštěvníci jsou povinni dbát pokynů ostrahy, pracovníků Centra a jednotlivých obchodů.
Doporučení pro návštěvníky
h) Při vstupu do Centra používejte dezinfekci rukou.
i) Při nakupování v obchodech využívejte ochranné a hygienické prostředky, které jsou
v jednotlivých obchodech k dispozici.
j) Pokud je to možné, při platbě používejte bezhotovostní platby.
Při potřebě kýchnout, zakašlat použijte kapesník nebo část oděvu, nejlépe rukáv.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek má platnost do odvolání Správou obchodního centra Central Jablonec. Ostatní
ustanovení návštěvního řádu zůstávají platná. Správa obchodního centra si vyhrazuje právo
vykázat
z
prostor
centra
ty
Návštěvníky,
kteří
porušují
návštěvní
řád
a jeho dodatek, hrubě porušují dobré mravy, páchají přestupky nebo trestnou činnost, žebrají,
pobývají v Centru neadekvátně dlouhou dobu či jinak obtěžují ostatní návštěvníky Centra či
zaměstnance obchodů. Po výzvě k opuštění centra, správou centra nebo pověřenými pracovníky,
může být další pobývání v prostoru centra trestně stíháno.
Tento Dodatek Návštěvního řádu nabývá účinnosti dne 1. 5. 2020.
Děkujeme, že jste ohleduplní, dodržujete pravidla Centra, nařízení vlády a příslušných orgánů
státní správy ČR.
Správa

OBCHODNÍHO CENTRA CENTRAL JABLONEC
Pozn.: Správa centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto Dodatku
Návštěvního řádu.

