DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PŘÍBRAM
PŘÍLOHA VNITŘNÍHO ŘÁDU DDM PŘÍBRAM
OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ DDM PŘÍBRAM
( PLATÍ OD ZÁŘÍ 2020 DO ODVOLÁNÍ )
ROUŠKY - OD 10. ZÁŘÍ 2020
VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI OHLEDNĚ CORONAVIRU JSOU Z ROZHODNUTÍ MZ
OD 10.9.2020 POVINNÉ ROUŠKY VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH.
1. Roušky se nosit nemusí v klubovnách a sálech, vnitřními prostory se rozumí pohyb po
chodbách, toaletách.
Nařízení se týká všech účastníků zájmových útvarů, pedagogů a provozních zaměstnanců DDM.
2. Nutné vybavení : s sebou minimálně 2 roušky a vlastní sáček na jejich odložení.
3. Vstup do budovy DDM je povolen do konce září 2020 pro jeden dospělý doprovod.
Od 1.10.2020 bude vstup dospělého doprovodu zcela zakázán a přebírání dětí do kroužků bude
probíhat u hlavního vchodu budovy DDM v čase kroužku.
Výjimku tvoří kroužky určené pro rodiče s dětmi.
3. Účastníci kroužků DDM, jejich doprovod a všichni další návštěvníci provedou u vchodu do
budovy dezinfekci rukou.
Dodržování hygieny rukou platí pro členy kroužků po celou dobu jejich pobytu v budově;
je zajištěno bezpečné osoušení rukou (ručníky na jedno použití).
4. Střídání skupin, nebo jejich pohyb po budově bude organizován tak, aby se skupiny vzájemně
nepotkávaly. Byl vypracován harmonogram k zajištění dezinfekce jednotlivých kluboven a sálů
před příchodem každého zájmového útvaru.
5. Větrání místností bude prováděno po dobu 5 minut při začátku každé vyučovací hodiny.
6. Dětem i zaměstnancům budou vhodným způsobem zdůrazňovány a připomínány zásady
osobní a respirační hygieny (nutnost kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku,
ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce).
7. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění
a dezinfekce povrchů a předmětů. Úklid, vynášení košů a důkladná dezinfekce (kliky, stoly,
spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce) –
bude probíhat několikrát denně.
8. V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob bude prováděno čištění a
ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
9. Upozorňujeme děti, zákonné zástupce i další návštěvníky, že osoby s příznaky infekčního
onemocnění nemohou do budovy DDM vstoupit.
10.

Při podezření na možné příznaky infekce dýchacích cest, u některého z účastníků kroužku,
které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel,
náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) - bude vedoucí
kroužku neprodleně informovat pracovníka DDM který má službu, k provedení dalších opatření.

ZPRACOVÁNO DLE MANUÁLU MŠMT Z 17.8.2020, JEHO AKTUALIZACE Z 24.8.2020
A DLE MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ Z 9.9.2020.

V Příbrami, 10.9.2020

Mgr. Zdeněk K o l d a
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- ředitel DDM Příbram

