Organizační zajištění činnosti DDM Čáslav platné od 11.5.2020
Pokyny pro účastníky a jejich zákonné zástupce, případně zletilé účastníky.
Zákonný zástupce účastníka nebo zletilý účastník se nejdříve důkladně seznámí s rizikovými faktory
Ministerstva zdravotnictví, kterými jsou tyto faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin.
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří účastník, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1-8) uvedený výše nebo
pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Na základě důkladného zvážení sdělí zletilý účastník nebo zákonný zástupce nezletilého účastníka
odpovědnému pedagogickému pracovníkovi DDM Čáslav, zda se zúčastní nebo nezúčastní zájmového
vzdělávání od 11.5.2020. Pokud se účastník zapojí do činnosti, musí při vstupu do DDM pedag.
pracovníkovi předat „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“
podepsané osobně (zletilý účastník), podpis zákonného zástupce (nezletilý účastník). Tiskopis čestného
prohlášení je zveřejněn na webových stránkách www.ddmcaslav.cz nebo si jej můžete vyzvednout v DDM
Čáslav.
Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po
prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do
DDM (popřípadě k vyřazení účastníka).
Vstup do budovy a prostor DDM, vstup do keramické dílny:
1. Při vstupu do budovy hlavním vchodem, při vstupu do chodby keram. dílny si každý účastník nasadí roušku.
2. Vstup do prostor DDM a keram. dílny je povolen pouze účastníkům (vstup zákonných zástupců je zakázán),
opět s rouškou
3. Při vstupu do DDM nebo keram. dílny předá účastník pedag. Pracovníkovi „Čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – podepsané.
Bez podepsaného „Čestného prohlášení“ nebude účastník vpuštěn do prostor DDM nebo keram. dílny.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),
nesmí do školského zařízení vstoupit.
4. Účastník si na činnost přinese 1 roušku a sáček na uložení roušky.
5. Účastník dodržuje všechny pokyny pedagog. pracovníka.
6. Při činnostech dodržuje rozestupy mezi účastníky 2 metry (minimálně 1,5 metru).
Při chůzi na chodbách, na WC se co nejvíce vyvaruje blízkému kontaktu s jinou osobou.
7. Roušku může sundat jen na pokyn pedagog. pracovníka.
8. Maximální počet účastníků ve skupině je 15 osob.
Zpracovala: Bc. Hýblová Iva
Dne: 6.5.2020

