DDM BETA Pardubice, Štolbova 2665, Pardubice 530 02

Opatření související s provozem DDM BETA v období aktuálního ohrožení šířením nemoci COVID-19
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Všichni zaměstnanci byli seznámeni s materiály MŠMT, které se týkají ochrany zdraví
v zájmovém zařízení. Jsou povinni se jimi, s ohledem na konkrétní provoz daného pracoviště,
řídit.
Vzdělávací a zájmové aktivity budou upraveny tak, aby byla zajištěna hygienická a
epidemiologická opatření (pravidelné větrání a desinfikování prostor).
Vstup do budov DDM BETA je zakázán všem osobám kromě zaměstnanců a účastníků zájmových
útvarů. Výjimky může udělit pouze zaměstnanec školy osobě s rouškou, která uvede závažný
důvod ke vstupu – důvodem není doprovod dítěte nebo žáka. Výjimku tvoří 1 zákonný zástupce
s nasazenou rouškou, který doprovází předškolní účastníky a žáky 1. třídy.
Do budov DDM BETA nesmí nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota,
kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,…)
Pokud dítě – účastník zájmového útvaru vykazuje některý z možných příznaků onemocnění
COVID-19, nasadí si roušku a bude umístěno do samostatné místnosti. Pedagogický pracovník
kontaktuje zákonné zástupce a ti si dítě okamžitě vyzvednou.
Ve zvýšené míře bude vykonáván dohled nad osobní hygienou dětí, před zahájením činnosti si
všechny děti důkladně umyjí ruce.
Jednotlivé skupiny účastníků se budou přesouvat tak, aby se omezily jejich kontakty.
V DDM BETA je zajištěno dostatečné množství dezinfekčních a ochranných prostředků. Je
prováděn, důkladný úklid a dezinfekce všech prostor podle zpřísněných podmínek uvedených v
doporučení MŠMT.
Je prováděno důkladné, každodenní vyčištění prostor, kde se děti, žáci a zaměstnanci školy
pohybují. Je prováděna dezinfekce povrchů a předmětů, které používá zvláště velký počet osob
(např. kliky, vypínače). Ve třídách zajistí pedagogičtí pracovníci pravidelné větrání otevřením
oken – alespoň 5 minut jednou za hodinu.
Tyto změny budou pravidelně revidovány, bude posouzena jejich účinnost, a v případě potřeby
bude přistoupeno k jejich úpravám.
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