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Prezenční školení, při kterých se budete cítit bezpečně 
 
S radostí pro Vás opět otevíráme prezenční školení v našich krásných prostorách a 
těšíme se, až Vás opět uvidíme tváří v tvář.  
 
Omezení v souvislosti s koronavirem se již naštěstí uvolňují, stále však máme na mysli 
Vaši bezpečnost, a proto zavádíme následující opatření: 
 
• na stolech jsou vždy umístěny dezinfekce a dezinfekční ubrousky, na toaletách je 

též k dispozici dezinfekční tekuté mýdlo; 
• ve školící místnosti má každý posluchač kolem sebe k dispozici dostatek prostoru 

(2 metry od nejbližší osoby), posluchače zdvořile vyzýváme obecně dodržovat 
doporučený rozestup 2 metrů; 

• občerstvení odpovídá nejvyššímu možnému hygienickému standardu – společnost 
Foodin.cz, která odebírá suroviny od českých farmářů, vše připravuje zdravě a za 
zpřísněných hygienických opatření, přičemž jednotlivá jídla a pochutiny dodává v 
individuálních hygienických bio-obalech, Vašeho občerstvení se tak následně 
s výjimkou Vaší osoby již nikdo nedotýká; 

• školící místnost je pravidelně odvětrávána zvenčí; 
• veškeré prostory jsou pravidelně dezinfikovány; 
• lektoři a personál rovněž dodržují zvýšená hygienická opatření; 
• ve společných prostorách a školící místnosti je pro všechny zúčastněné povinná 

ochrana horních cest dýchacích (nosu a úst). 
 
Zároveň zdvořile žádáme, abyste do našich prostor nevstupovali, pokud pociťujete 
symptomy onemocnění COVID-19 či jiného snadno přenositelného onemocnění 
(zejména teplota 37 °C, kašel či dýchací potíže). Rádi Vás opět uvidíme, až budete 
zdraví a plní energie a budete si moci naše školení plně užít.  
 
Věříme, že v zájmu ochrany zdraví všech zúčastněných výše uvedená opatření oceníte 
a budete je respektovat. Doufáme, že Vám umožní se u nás cítit co nejlépe a 
nejbezpečněji. 
 
Brzy na viděnou! 
 
Váš, 
Randls Training 
 

 
 

 


