SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM OHLEDNĚ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ
PŘI ORGANIZACI VALNÉ HROMADY VÍTKOVICE, a.s.
Sdělení společnosti VÍTKOVICE, a.s. akcionářům ohledně nutných hygienických opatření za
účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění COVID-19 při organizaci valné hromady
společnosti VÍTKOVICE, a.s., která byla svolána na den 17. 8. 2020 do budovy na adrese Ruská
2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava:
1. valné hromady se nemohou zúčastnit osoby s jakýmikoli příznaky onemocnění COVID-19
(zvýšená teplota, bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta čichu apod.);
2. při vstupu do budovy každý účastník odevzdá čestné prohlášení dle vzoru uveřejněného na
stránkách www.vitkovice.cz, záložka „Pro akcionáře“. Čestné prohlášení může účastník vyplnit
i na místě;
3. každému účastníku bude před vstupem do vnitřních prostor budovy změřena tělesná teplota. V
případě zvýšené teploty nebude dotčené osobě umožněn vstup do místnosti konání valné
hromady;
4. v případě odmítnutí podpisu čestného prohlášení dle bodu 2 nebo při odmítnutí změření
tělesné teploty dle bodu 3 tohoto sdělení, nebude takové osobě umožněn vstup do místnosti
konání valné hromady;
5. všichni účastníci budou po celou dobu trvání valné hromady povinni dodržovat pokyny
pořadatelů;
6. bude zajištěna častá dezinfekce rukou;
7. účastníci budou sedět jen v každé druhé řadě a v takové řadě budou sedět tak, že je od jiných
osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo;
8. v případě účasti přesahující ve stejný čas 100 osob, budou účastníci povinni po dobu trvání valné
hromady používat ochranné prostředky dýchacích cest, tzn. respirátor bez výdechového
ventilu, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
9. k ústním projevům v jednacím sále budou vyhrazena určená místa s mikrofonem;
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10. všechny mikrofony budou po každém projevu dezinfikovány.

VÝŠE UVEDENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MOHOU BÝT S OHLEDEM NA AKTUÁLNOST SITUACE
ZMĚNĚNA! SLEDUJTE PROSÍM I NADÁLE TYTO STRÁNKY.
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