
 

 
SEMIRAMIS z. ú. je bezpečná organizace 

 
Všichni pracovníci organizace SEMIRAMIS z. ú. jsou si dobře vědomí širší společenské odpovědnosti, 
která vyplývá z charakteru poskytovaných služeb. Naše práce je postavena převážně na osobním 
kontaktu s dětmi, pedagogy a klienty. Z tohoto důvodu zde předkládáme soubor bezpečnostních 
opatření, která naše organizace realizuje tak, aby minimalizovala riziko šíření nemoci Covid-19. 
V současné době není možné garantovat, že se nikdo ve společnosti nenakazí touto nemocí. 
Organizace SEMIRAMIS z. ú. a všechna její centra podnikají veškerá bezpečnostní a hygienická opatření 
tak, abychom mohli dál dělat svou práci a pro osoby, které jsou s námi v kontaktu, byli co nejméně 
ohrožující. Sami tak aktivně předcházíme možnému riziku přenosu nemoci. 
 
Soubor realizovaných opatření, která snižují rizika: 
o Naše práce je postavena na přímém kontaktu s lidmi (dětmi, pedagogy, klienty). Všichni pracovníci 

organizace jsou informováni o větší míře společenské odpovědnosti, která z naší práce vyplývá. 
Proto apelujeme na osobní morální a etickou odpovědnost každého pracovníka, aby se ve svém 
soukromí choval natolik bezpečně, abychom mohli i nadále poskytovat veškeré naše služby. 

 
o Vedení organizace a všichni naši pracovníci bedlivě sledují epidemiologický vývoj stavu nemoci 

v ČR, ihned reagují na jakékoliv změny a vždy postupují v souladu s vydanými nařízeními vlády, či 
mimořádnými opatřeními. 

 
o Všichni pracovníci organizace (včetně externích lektorů primární prevence) jsou vybavení 

ochrannými pomůckami (dezinfekce, roušky, štíty apod.), abychom zajistili, že bude-li to potřeba, 
budou naši pracovníci přicházet připravení a bezpeční pro kontakt s vámi. 

 
o Všichni pracovníci organizace mají přístup k realizaci orientačních testů na protilátky již od dubna 

2020. V případě jakéhokoliv podezření jsou testováni a případný nástup nemoci je tak zachycen 
hned na jejím počátku. V naší organizaci se prozatím neobjevil žádný případ nákazy nemocí Covid-
19. 

 
o Pracovníci s projevem jakékoliv respirační nemoci zůstávají do svého úplného vyléčení doma a jsou 

ihned testováni. Lektoři primární prevence s projevem, či byť jen náznakem respiračního 
onemocnění (rýma, kašel, nachlazení apod.) nejsou do škol posíláni. 

 
o Organizace má vypracované krizové, rychlé komunikační strategie a plány tak, aby se v případě 

projevu nemoci postupovalo efektivně a nebyli tak ohroženy děti, školy, klienti a ostatní kolegové 
a spolupracovníci. 

 
V rámci dostupných možností v ČR jsme maximálně připravení a věříme, že tato opatření nám zajistí 
možnost být dále odbornými partnery a plnohodnotně poskytovat veškeré naše služby pro děti, školy, 
rodiny a klienty sociálních i adiktologických služeb. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte 
obracet. 
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