Provozní řád autokempu Kamencové jezero Chomutov
- zpracováno dle § 21 a zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, v platném znění
NÁZEV A ADRESA AUTOKEMPU:

Kamencové jezero Chomutov
Tomáše ze Štítného 5520
430 01 Chomutov

PROVOZOVATEL:

Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace

Adresa provozovatele (korespondenční adresa): Přemyslova č.p. 259, 430 01 Chomutov
Tel., e-mail, datová schránka:
+420 474 624 412, director@zoopark.cz, e9jk68h
Identifikační číslo provozovatele:
00379719
Statutární orgán:
Bc. Iveta Rabasová, ředitelka příspěvkové organizace
Odpovědná osoba provozovatele:
PhDr. Hana Šťastná, vedoucí střediska
Telefon, e-mail:
+420 734 898 536, vedouci@kamencovejezero.cz
KATEGORIE ZAŘÍZENÍ (dle § 43 odst. 1 vyhl. č. 268/2009 Sb.)
Autokemp bude v současné době poskytovat ubytování ve 2 typech ubytovacích zařízení – kemp se
skupinou chat a turistická ubytovna.
KAPACITA
AUTOKEMP:
- 27 x chatka 4 L se sociálním zařízením (WC, sprcha, umyvadlo) a kuchyňkou (lednice, plotýnkový
dvouvařič, mikrovlnka, varná konvice, dřez)
- 16x chatka 4-3 L bez sociálního zařízení s kuchyňkou (lednice, varná konvice)
- 4x chatka 2 L bez sociálního zařízení
- 250 míst ke stanování a pro karavany (připojení na elektro)
UBYTOVNA SOLARIO:
- 1x pokoj 22 lůžek, 1x pokoj 12 lůžek
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:
- pro chatky bez sociálního zázemí je zřízeno samostatně stojící WC a umývárny s venkovním dřezem
- pro stany a zároveň ubytovnu Solario jsou zřízeny WC a umývárny s venkovním dřezy a výlevkou
- v sociálních zařízeních je veřejně přístupné WC pro OOSP
- pro stany je v ploše zřízen 1x zdroj pitné vody s výlevkou
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB NAD RÁMEC UBYTOVÁNÍ:
V areálu autokempu jsou dále umístěna stravovací zařízení (stánky). Tyto budou dále pronajímány,
provozní řád předloží pronajímatel.
Součástí areálu jsou sportoviště a místa pro grilování.
PROVOZ: sezónní, sezóna bude upřesněna vždy na každý rok zvlášť, od 05–10 měsíce včetně, v
ubytovně Solarium může být ubytování po individuální domluvě poskytnuto i mimo sezónu

1. Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění
1.1. Dezinfekce společných hygienických zařízení (WC, koupelny, sprchy): Běžný úklid se provádí
denně. Používají se běžně dostupné čistící prostředky, např. SAVO. Pro plošnou dezinfekci se
používají dezinfekční prostředky s virucidním účinkem.
1.2. Dezinsekce: Prádlo a matrace budou průběžně kontrolovány, v případě indicií výskytu parazitů
bude provedena dezinsekce odbornou firmou.
1.3. Deratizace: V případě indicií výskytu hlodavců bude provedena deratizace odbornou firmou.

2. Úklid
2.1. Denní úklid: Společné WC vč. sedátka, umývárny a další budou průběžně udržovány v čistotě,
podlahy WC vč. sedátka, umýváren a dalších prostor budou nejméně jednou denně umyty
vhodným dezinfekčním roztokem s virucidním účinkem. Budou používány prostředky, které
budou pravidelně obměňovány:
- NDO AL 15/120 CIP, BAKTERIEDENT, PREMIO AKTIV, SANYTOL, ACTAL, DEZISAN, SAVO,
DESIDENT CAVICIDE, INCIDIN RAPID
2.2. Týdenní úklid: Jednou týdně nebo po ukončení pobytu návštěvníka (nejméně však jednou za
týden) bude proveden kompletní úklid provozovaných objektů a po skončení se veškeré
prostory řádně provětrají. Průběžně bude dbáno na vhodnou ochranu proti plísním. Koberce
se vysávají, hladké povrchy podlah se stírají na vlhko.
2.3. Nádoby na odpadky, opatřené víkem, umístěné v šatnách, společných WC a v umývárnách se
vynášejí průběžně, včetně nádob, umístěných v prostorách areálu, nejméně však 1x denně.
V chatkách bude odpadkový koš vyčištěn a dezinfikován po ukončení pobytu návštěvníka
(nejméně však jednou za týden).
2.4. Závěrečný úklid bude proveden po ukončení sezóny – bude vyčištěno všechno vybavení, budou
vyprány a uloženy textilie. Budou vyčištěny odpady umyvadel a dřezů. Vybavení chatek a
ostatní vybavení bude zajištěno tak, aby nedocházelo k jeho plesnivění. Vybavení bude
pravidelně kontrolováno.
2.5. Před zahájením sezóny bude proveden všeobecný úklid a kontrola, včetně vyčištění oken,
svítidel,
budou vyčištěny matrace apod.
2.6. Úklidová komora – v objektu recepce a v objektu Solario jsou zřízeny úklidové komory
s výlevkou. Prostory jsou uzamčeny, nepovolaným osobám je vstup zamezen.
2.7. Údržba ploch – zpevněné cesty budou pravidelně zametány, travnaté plochy budou pravidelně
udržovány.

3. Manipulace s prádlem
3.1. Čisté prádlo: Je skladováno v regálech, v originálních obalech z prádelny, ve skladu čistého prádla
v recepci a v objektu ubytovny Solario. Sklady jsou větratelné.
3.2. Špinavé prádlo: Je skladováno ve skladu špinavého prádla v objektu ubytovny Solario. Sklady jsou
větratelné.
3.3. Manipulace s prádlem: Lůžkoviny se vyměňují po každém ubytovaném hostu, jinak dle potřeby,
nejméně však 1x za 14 dní, ručníky se vyměňují po každém ubytovaném hostu, jinak dle potřeby,
nejméně však 1x za týden. Čisté prádlo se při přepravě chrání před znečištěním a druhotnou

kontaminací vhodným obalem (omyvatelný a dezinfikovatelný, popř. jednorázový obal). Prádlo se
přepravuje tak, aby nedošlo k poškození obalu. V ubytovací části se použité prádlo nesmí dále
třídit či roztřepávat. Použité prádlo se skladuje v nepropustných uzavíratelných obalech. Při
kontaminaci biologickým materiálem se provádí dezinfekce, vyprání.
3.4. Pracovní oděvy: Jsou uloženy odděleně od civilního oděvu. K čištění pracovních oděvů se využívá
vlastní prádelna. Výměna pracovního oděvu bude možná dle potřeby i v průběhu směny.
3.5. Praní a žehlení je realizováno smluvní firmou.

4. Další informace
4.1. Pitná voda je zajištěna z veřejného vodovodu. Odkanalizování je zajištěno kanalizačním
řádem v areálu a dále veřejnou kanalizační stokou.
4.2. Větrání je realizováno přirozeným větráním – okny.
4.3. Sociální zázemí zaměstnanců: Šatny, WC, sprchy, denní místnost jsou k dispozici v objektu
recepce a objektu Solario.
4.4. Odpady: Odvoz odpadů bude zajištěn přímo provozovatelem v režimu odvozu odpadů ze
střediska, případně bude smluvně zajištěn.
4.5. Lékárnička je k dispozici na vrátnici recepce, v denní místnosti na recepci, v denní místnosti
v objektu Solario. V pravidelných intervalech se provádí kontrola a výměna zdravotnického
vybavení.
4.6. Zvířata: Vstup zvířat je do autokempu zakázán.
4.7. Kouření: Zákaz kouření platí ve všech pokojích a společných prostorách. Kouření je povoleno ve
vymezených prostorách tj. terasy chatek.
4.8. Návštěvníci jsou povinni dodržovat noční klid od 22:00 do 07:00 hodin. V případě opakovaného
porušování nočního klidu budou z kempu vykázáni.

Provozní řád vypracoval:
PhDr. Hana Šťastná

Datum, podpis: 1. 3. 2017

Za provozovatele schválil:
Bc. Iveta Rabasová, ředitelka organizace

Datum, podpis: 1. 3. 2017

Schváleno Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

Příloha:
1) Návštěvní řád
2) Seznam zaměstnanců, kteří byli seznámeni s Provozním řádem – jméno, příjmení a podpis

