Provozní řád budov platný od 16. března do odvolání
Vážení klienti,
vhledem k současné situaci a k preventivním opatřením souvisejícími se šířením koronaviru si
dovolujeme sdílet provozní informace a doporučení týkající budov provozovaných JIC:

Provoz recepcí na budovách JIC (INMEC, INTECH, INBIT)
•
•
•
•
•
•
•

primárně využívejte telefonický kontakt nebo e-mailovou komunikaci
(recepce@jic.cz)
prosíme o zvážení nutnosti osobní návštěvy recepce, k recepci přistupujte
jednotlivě
výdej přístupových karet a klíčů od pronajatých prostor je pozastaven do odvolání
provozní doba recepcí je bez omezení (INMEC 8.00–17.00, INTECH 8.00–16.00,
INBIT 8.00–16.00) – je možné, že bude ještě upraveno dle aktuální situace
přebírání pošty je zatím také bez omezení
platby v hotovosti nemůžeme přijímat
dovezené jídlo a nákupy, prosím, přeberte osobně, recepce je nebude přebírat

Doporučujeme při čekání udržovat odstup mezi lidmi alespoň 2 m a důkladně si po převzetí
klíčů a pošty umýt ruce. Přečtěte si návod, jak si správně mýt či desinfikovat ruce.

Zasedací místnosti k dispozici
(vzhledem k nízké dostupnosti desinfekčních prostředků jsme se rozhodli omezit dostupnost
zasedacích místností):

Budova INMEC
•
•

zasedací místnost Luz a Wannieck v 1NP (za recepcí) a Kaplan 5NP
ostatní zasedací místnosti mimo provoz

Budova INTECH
•
•

zasedací místnost č. 119 v budově TI1 (malá vedle recepce)
ostatní zasedací místnosti mimo provoz

Budova INBIT
•
•

zasedací místnost č. 113 (malá naproti recepce)
ostatní zasedací místnosti mimo provoz

FabLab je uzavřen.
Chod všech budov JIC je nyní zajištěn.

IT infrastruktura
Zabezpečení IT infrastruktury (serverovna, tiskárny, připojení, telefonní linky, …) je bez
omezení. V případě potřeby prosím kontaktujte naše IT oddělení na it@jic.cz.

Daňový poradce
Pan Ondroušek bude poskytovat poradenské služby elektronickou formou, a to až do
odvolání. V případě potřeby jej můžete kontaktovat na poradce@konzultax.cz či telefonicky
608 717 220.

Akce, workshopy, setkání
Plánovaná společenská setkání (workshopy, semináře, přednášky, sportovní aktivity…)
jsou na budovách JIC v měsíci březnu zrušeny.

Další informace a doporučení
Žádáme klienty o ohleduplnost, dodržování hygieny (zejména důkladné umývání rukou),
vyhýbejte se veřejným prostranstvím, neshromažďujte se a omezte sociální kontakt. Současně
prosíme o zvážení práce z domova, pokud je to možné.
Pokud máte k dispozici ochranné pomůcky, tak je prosím používejte. Nechráníte tím jen sebe,
ale i lidi kolem.

Důležité kontaktní údaje
•
•
•

váš praktický lékař
linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
nově zřízená telefonní linka 1212 až následně využívejte čísel 112 a 155

Taktéž sledujte i specializované stránky Ministerstva zdravotnictví.
Děkujeme za dodržování opatření a o předání na Vaše kolegy.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Michaela Šmídková

