OZNÁMENÍ O SPUŠTĚNÍ PROGRAMU
ANTICOVID-19 PRO BYTOVÉ DOMY
INFORMACE
Vážené vedení domu,
rádi bychom Vás informovali o právě spuštěném programu ANTICOVID-19, který
jsme připravili za speciálních cenových podmínek jako výraznou podporu bytových
domů a jejich obyvatel v Praze.
Cílem tohoto našeho programu je snížení zdravotních rizik v objektech pomocí
cenově dostupných opatření, dále zvýšení úrovně zabezpečení a také zvýšení
úrovně komfortu obyvatel v bytových domech.
Naše řešení jsou připravena tak, aby byla využitelná nejen během této výjimečné
situace v souvislosti s pandemií, ale aby tato řešení byla pro objekty přínosem také
po návratu do standardního režimu.

• BEZPLATNÁ konzultace a zpracování individuálních řešení •
• podpůrné slevy pro bytové domy až 40% z celkových cen •
• cenově dostupná a smysluplná technologická řešení •
• komplexní soubor ochranných řešení (pilířů) pro bytové domy •
• zajištění pravidelného úklidu a dezinfekce společných prostor •

Pro zařazení do programu ANTICOVID-19 nás kontaktuje:
• přes online poptákový formulář na www.apsystem.cz •
• nebo emailem na info@apsystem.cz •
• nebo telefonicky na +420 222 364 555 •
APsystem s.r.o.
IČ: 287 11 165
Pobočka Praha: Pikrtova 1314/7 140 00 Praha 4 – Nusle
www.apsystem.cz

Profil společnosti zajišťující program ANTICOVID-19
Společnost APsystem s.r.o., je specialista na pražské bytové domy.
Již více jak 10 let pomáháme zajistit bezpečné a komfortní prostředí za férové
ceny. Mezi naše činnosti patří instalace a servis kamerových, zvonkových,
přístupových (čipových) a zabezpečovacích systémů. Dále instalace LED
osvětlení, rekonstrukce elektroinstalací, výstavba kabelových tras a úklidové
(dezinfekční) práce.

O PROGRAMU ANTICOVID-19 PRO BYTOVÉ DOMY
Program ANTICOVID-19 je sestaven jako soubor činností a prvků zaměřených
primárně na ochranu bytových domů v Praze. Je sestaven ze tří pilířů, které se
vzájemně podporují a jako celek tvoří komplexní řešení zohledňující finanční
možnosti bytových domů.
Tato řešení jsou dimenzována tak, aby byla pro bytové domy přínosem nejen
jako hygienická opatření v době pandemie, ale zároveň jako ochrana objektu,
čímž se maximalizují přínosy vynaložených prostředků do programu.
Program obsahuje 3 ochranné pilíře, které se dají modifikovat dle individuálních
potřeb a dispozic daného objektu.

ZÁKLADNÍ PILÍŘE PROGRAMU ANTICOVID-19
1. Úklidové a dezinfekční práce
- úklid a dezinfekce všech rizikových prostor a kontaktních ploch bytových domů
- doplňování dávkovačů dezinfekcí a zásobníků rukavic
2. Technologická řešení (instalace a servis)
2.A kamerové systémy monitorující dodržování nejen hygienických pravidel
2.B přístupové systémy zajišťující přístup do domu bezkontaktními čipy
2.C zvonkové videosystémy
2.D automatizovaná zařízení a prvky pro bezkontaktní otvírání dveří
3. Doplňky
- instalace dávkovačů dezinfekce rukou
- instalace dávkovačů ochranných rukavic
- vývěsky s informacemi ohledně dodržování bezpečnostních pravidel
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Program ANTICOVID-19 v praxi
V následujícím vzorovém příkladu jsou popsány nejčastější riziková místa
po příchodu osoby do objektu. Jednotlivé prvky je možné uzpůsobovat, a to
dle individuálních potřeb a finančních možností jednotlivých subjektů.

POPIS JEDNOTLIVÝCH PILÍŘŮ PROGRAMU
Program využívá aktuální technická řešení formou jednotlivých ochranných
pilířů obsahujících následující prvky:
1. Úklidové práce vč. zavedení dočasných zvýšených opatření v podobě
dezinfekce prostor a kontaktních ploch, za účelem minimalizace rizika
přenosu virových a jiných infekčních onemocnění u vstupu do objektu.

2.A Kamerové systémy s využitelností i v běžném režimu po skončení
pandemické krize. Standardní monitoring společných prostor objektů.
Program ANTICOVID-19 cíleně neobsahuje termální kamerové systémy s
měřením tělesných teplot, jelikož jejich využitelnost u běžných bytových domů
v praxi je minimální. Pořizovací náklady tohoto řešení se navíc pohybují v řádu
statisíců korun, ve kterých nejsou započítány další položky. Tyto typy zařízení
jsou vhodné například pro instituce, firmy nebo pro kontrolní stanoviště na
letištích. U bytových domů obývaných trvale stejnými osobami, má označení
osoby s aktuálně zvýšenou teplotou minimální efekt v poměru k pořizovací
ceně takového řešení. Navíc vstupu do objektu takové osobě (pokud tam bydlí)
nemůže být v rámci právního řádu ČR zamezeno. Proto jsou standardní
kamerové systémy monitorující dodržování hygienckých a bezpečnostních
pravidel ve společných prostorách domů ideálním řešením.
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Program ANTICOVID-19 v praxi
2.B Přístupové systémy zajišťují bezkontaktní odemčení vstupu do
objektu pomocí bezkontaktních čipů, karet nebo mobilních telefonů.
Kombinace přístupových systémů s elektromotorickými nebo
elektromechanickými zámky, jsou efektivním a komfortním řešením, které
minimalizuje počet doteků s rizikovými kontaktními plochami a předměty při
vstupu do objektu. Díky těmto systémům je nejen zvýšena úroveň bezpečí
v objektu, ale navíc je zajištěna perfektní správa ,,klíčového” hospodářství.

2.C Zvonkové videosystémy jsou skvělým zabezpečovacím prvkem,
který najde využití nejen během pandemické krize, ale především ve
standardním provozním režimu. Kromě zvýšení úrovně komfortu, je jejich
hlavním úkolem zamezit vpouštění neoprávněných osob do objektu. Námi
dodávané zvonkové systémy jsou plně kompatibilní s našimi přístupovými
systémy, díky čemuž je možné vytvořit jeden zabezpečovací systémový celek,
který dokáže při správném použití aktivně bránit daný objekt a také zpětně
dohledávat informace při zjištěných narušeních objektu.

2.D Automatizované samootevírací bezkontaktní vstupní systémy.
Tyto systémy dělíme na karuselové, posuvné nebo klasické otočné. A právě
otočné jsou ideálním řešením pro většinu bytových domů, jelikož pohon pro
tento typ otevírání je možné nainstalovat na stávající vstupní dveře. Následné
propojení na čipový systém pak vytváří vysoce komfortní druh dveřního
systému, kterého není potřeba se fyzicky dotýkat.
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Program ANTICOVID-19 v praxi
3. Doplňky. Mezi ně jsou zařazeny dávkovače dezinfekcí, ochranných rukavic
a oznámení ve formě vývěsek nebo upozornění zdůrazňujícími striktní
dodržování hygienických pravidel a dalších opatření zavedených v objektu.
Tyto doplňky ve spojení s úklidovými a dezinfekčními pracemi z pilíře č. 1,
jsou vysoce účinnými nástroji v boji proti virům a infekcím.

MODELOVÝ PŘÍKLAD PILÍŘŮ V PRAXI
Mezi nejrizikovější části bytových domů patří jednoznačně přízemí,
respektive podlaží se vstupy do objektu. Jednotlivé ochranné pilíře jsou
proto optimalizovány z bezpečnostního a hygienického pohledu právě na
vstup do objektu a navazující společné prostory po příchodu z exteriéru.
schéma přízemí se 2 vstupy
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ORIENTAČNÍ VIZUALIZACE PILÍŘŮ V PRAXI
vizualizace předního vstupu 1 - pohled exteriér
- zvonkový video systém
- čtečka čipů
- kamera monitorující vstup z interiéru

vizualizace předního vstupu 1 - pohled interiér
- pohon automatického otevírání dveří
- dávkovač dezinfekce u poštovních schránek
- kamera monitorující prostor před výtahem a schodištěm
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ORIENTAČNÍ VIZUALIZACE PILÍŘŮ V PRAXI
vizualizace prostoru před výtahem a schodištěm
- kamera monitorující prostor před výtahem a schodištěm
- kamera monitorující prostor ve výtahu
- informační vývěska vedle výtahu

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Konkrétní řešení a implementace jednotlivých pilířů jsou navrženy vždy
na základě individuálních potřeb a požadavků daného objektu, a to až po
zařazení do programu ANTICOVID-19. Po přihlášce do programu ve
formě poptávky, provedeme osobní prohlídku, sestavíme vhodné řešení
a předložíme cenově zvýhodněný rozpočet. To vše zcela BEZPLATNĚ.
Pro zařazení do programu ANTICOVID-19 nás kontaktuje:
• přes online poptákový formulář na www.apsystem.cz •
• nebo emailem na info@apsystem.cz •
• nebo telefonicky na +420 222 364 555 •
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