
Provoz badatelny PNP v Litoměřicích  a studovny v Praze po dobu 

epidemiologických opatření  

(od 17. 5. 2021) 

Základní informace k režimu pracoviště a objednávání materiálu: 

- otevírací doba: 

Litoměřice po–pá 9.00–16.00 

Praha po, st 9.00–16.30; út, čt 9.00–17.30; pá 9.00–14.30 

- návštěvy badatelny jsou možné pouze pro předem objednané badatele, návštěvy, které nebudou 

domluveny, nemohou být do objektu archivu vpuštěny, 

- datum a čas je nutno odsouhlasit ze strany archivu i badatele, k objednání materiálu je nutné 

předem zaslat objednací lístek (bez řádně vyplněného objednacího lístku nelze požadovaný materiál 

předložit), 

- objednání probíhá výhradně prostřednictvím e-mailové adresy litomerice@pamatnik-np.cz,  a 

studovna@pamatnik-np.cz 

- je nezbytné se objednávat minimálně 2 pracovní dny před plánovanou návštěvou a nelze si 

rezervovat studium na několik dní po sobě zároveň, 

- počet míst v badatelně je omezen na 3 badatele ve stejném čase, 

- badatelské objednávky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny.  

 

Bádání bude probíhat za zpřísněných hygienických opatření: 

- vstup do objektu a pohyb v něm je možný pouze za přísného dodržování stanovených nařízení v 

oblasti hygienické a zdravotně preventivní péče, 

- badatel je povinen při vstupu u ostrahy objektu předložit potvrzení o negativním výsledku 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (pro tento účel je možné využít test od 

zaměstnavatele), RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, provedeném nejvýše před 7 dny nebo 

předložit certifikát o provedeném očkování proti covid-19 

- badatel je povinen po celou dobu v objektu mít zakrytý nos a ústa použitím respirátoru třídy FFP2, 

nezbytné je i používání jednorázových rukavic (badatelé si rukavice a respirátory zajišťují sami), 

- při vstupu do budovy je badatel povinen použít prostředek pro dezinfekci rukou, 

- pro badatele bude vyhrazeno WC, 

- v prostorách budovy je zakázáno jíst.  

Změna pravidel je, vzhledem k měnícím se obecným instrukcím a opatřením, vyhrazena. 
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