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POKYNY  

dodržování hygienických pravidel 

COVID - 19 
 

Je nutné a potřebné dodržovat tyto základní hygienická pravidla k prevenci 

proti šíření infekci COVID - 19: 

 

PAMATUJ: Čím více je lidí, se kterými se setkáš, a čím delší je tato interakce,  

    tím vyšší je riziko šíření onemocnění COVID -19 
 

DDM má kompetence:  

dezinfekce rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, 

nevpouštění do budovy nemocné osoby. 
 

NUTNÉ DODRŽOVAT: 

1. S příznaky infekčního onemocnění nelze do budov DDM vstoupit. 

2. Zákonný zástupce může do budov DDM vstoupit při doprovodu dítěte na ZÚ 

po dobu nezbytně nutnou k přípravě dítěte na ZÚ a budovu DDM neprodleně 

opouští (nelze na dítě čekat během ZÚ v budovách DDM). Po skončení ZÚ si 

dítě přebírá v co nejkratším možném čase a budovu DDM opět urychleně 

opouští. Od zeleného stupně pohotovosti zákonný zástupce nesmí do budov 

DDM vstoupit, do budov DDM vchází pouze dítě na ZÚ.  

3. DDM se řídí doporučeními podle jednotlivých stupňů pohotovosti (semafor)  

v oblasti ochrany veřejného zdraví. 

4. Dezinfekce rukou po vstupu do budovy a v každé učebně. 

5. Každý zaměstnanec si všímá u dětí známek akutního onemocnění a v případě 

jejich zjištění oddělí dítě od ostatních dětí: 

-  při příchodu dítě se zákonným zástupcem, není takové dítě vpuštěno do 

DDM 

- při příchodu dítěte bez zákonného zástupce, je dítě umístěné do vyčleněné 

místnosti a kontaktován zákonný zástupce 
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- v průběhu činnosti ZÚ, je dítě umístěné do vyčleněné místnosti a 

kontaktován zákonný zástupce. 

6. Zaměstnanec s příznaky akutního onemocnění opustí v nejkratším možném 

čase DDM s použitím roušky.  

7. DDM zajistí každodenní úklid všech podlah, WC a všech povrchů (kliky, 

dveře, recepce, stoly, židle apod.) dezinfekcí. Včetně doplnění 

antibakteriálního mýdla a jednorázových ručníků na WC a bezoplachových 

dezinfekcí ve všech učebnách DDM.  

8.  DDM zajistí každodenní vynesení odpadkových košů a vysátí koberců. 

9.  DDM zajistí větrání místností při zahájení a po ukončení činnosti ZÚ. 

10.  DDM zajistí dezinfekci pomůcek po jejich použití.  

11. V případě výskytu COVID-19 postupuje DDM dle pokynů KHS. 

12.  DDM neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v případě  

    výskytu COVID-19 děti, zákonné zástupce, zaměstnance, zřizovatele. 

13.  V případě, že rozhodnutím KHS nebo MZd dojde k uzavření DDM, vrací se  

     poměrná část zápisného. 

21. V případě, že je dítěti nařízena karanténa, poměrná část zápisného se nevrací. 
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