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Bezpečný STROM offices 

Protipandemická opatření pro použití sdílených kanceláří  

 

Vážení klienti STROMu,  

 

připravili jsme pro vás pravidla bezpečného provozu sdílených kanceláří. STROM offices pečlivě 

dodržuje veškeré zásady a postupy bezpečnosti v návaznosti na aktuálně nařízená protipandemická 

opatření. 

 

Dovolujeme si vás požádat o sledování veškerých změn a opatření, jež mohou být nutná ke zmírnění 

dopadů covid-19. Informovat vás budeme průběžně prostřednictvím mobilní aplikace Spaceflow 

(link).  

 

Aplikace ke stažení (QR kód) 

 

STROM je bezpečný 

Provozovatel STROM offices od samého počátku zavedl mimořádný pracovní tým, který v průběhu 

celého dne věnuje zvýšenou pozornost všem kancelářským prostorám a částem budovy, zejména 

sdílenému prostoru. 

 

Bezpečný pracovní prostor a kancelář 

Sociální odstup od ostatních je nyní běžná součást našeho života, domluvte se proto se svými kolegy, 

zda budete ve společných prostorách STROM offices používat respirátor v případě, že nemůžete 

dodržovat sociální odstup 1,5 metru. 

 

Respirátor 

Uvnitř prostor důrazně doporučujeme používat obličejovou masku.  

Se svými kolegy se domluvte, zda ve společných prostorách budete používat respirátor v případě, 

pokud nebude možné dodržet sociální odstup. 

 

Konferenční místnost 

V zasedacích místnostech doporučujeme používat ochranu dýchacích cest a sociální odstup 1,5 m. 

 

Společné prostory 

V prostorách sdílených kanceláří STROM offices jsou veškeré prostory pravidelně dezinfikovány.  

 

Bezpečný bod recepce 

Na recepci jsme zřídili bezpečný bod, kde najdete dezinfekci, ubrousky, gumové rukavice ale i 

antigenní testy. Dezinfekci lze najít také v každé kuchyni a větších zasedacích místnostech. 

 

Před vstupem do budovy byl umístěn bezkontaktní dezinfekční stojan. 
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Prokázání bezinfekčnosti 

Při vstupu do STROM offices je nutné dodržovat běžná opatření proti onemocnění covid-19 a mít 

některé z uvedených potvrzení: o negativním testu na covid, prodělaném onemocnění v uplynulých 

180 dnech nebo doklad o ukončeném očkování.  

Současně vám nabízíme možnost se při vstupu do prostor nechat bezplatně otestovat přímo na 

recepci.  

Vstup do STROM offices 

Je povolen pouze registrovaným členům anebo zájemcům či návštěvám, jenž se zaregistrují na 

recepci. Návštěvníci musí splňovat podmínky bezinfekčnosti. 

 

Děkujeme za dodržování ochranných opatření 

Váš bezpečný STROM offices 

 

 

 


