Hygienická a protiepidemická pravidla
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Účastníkům zdůrazňujeme zásady osobní a respirační hygieny.
Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy vstoupit.
Zákonným zástupcům (doprovodu) nezletilých účastníků není povolen vstup
do budovy ( s výjimkou doprovodu dětí z CPD Pohoda za zvýšených hygienických
opatření).
Předškolní účastníky si u vchodu vyzvednou vedoucí ZÚ, ostatní účastníci vcházejí
do budovy samostatně.
Návštěvy jsou povinny zapisovat příchod do budov do knih návštěv umístěných
v recepcích obou budov (datum,jméno, příjmení, telefonní kontakt).
Aktivity jiných subjektů (pronájmy) jsou organizovány tak, aby byl minimalizován
kontakt všech účastníků.
U vstupu do budovy, v každé učebně a hygienickém zařízení jsou k dispozici
prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
Dezinfekci a následné mytí rukou provedou účastníci v co nejkratším čase
po příchodu do budovy.
Provádíme časté a intenzivní větrání učeben a ostatních prostor.
V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka,
kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem,
ztráta chuti a čichu apod.) u účastníka bude volen tento postup:
▪ příznaky jsou již patrné při příchodu - účastník není vpuštěn
do budovy; v případě nezletilého účastníka za podmínky, že je přítomen
jeho zákonný zástupce,
▪ příznaky jsou patrné již při příchodu účastníka a není přítomen
zákonný zástupce nezletilého - tuto skutečnost oznámit neprodleně
zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí;
pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
▪ příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti účastníka
v budově; u nezletilého účastníka neprodleně dojde k poskytnutí roušky
a umístění do předem připravené samostatné místnosti - izolace
a současně informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné
vyzvednutí nezletilého účastníka z budovy; zletilý účastník opustí
v nejkratším možném čase budovu.
Ve všech uvedených případech informujeme zákonného zástupce či zletilého
účastníka o povinnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne
o dalším postupu.
Účastníkovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou
projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel),
je umožněn vstup do budovy pouze v případě , prokáže-li, že netrpí infekční
nemocí (potvrzení od praktického lékaře či odborného lékaře).
Tato pravidla mohou být upravována v závislosti na aktuální situaci.
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